


















HOMENAGEM A EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Carlos Mário Velloso
Ministro do Supremo Tribunal Federal,

l

Concederam-me, os Procuradores do Distrito Federal, a honra de, nesta
solenidade que se realiza em homenagem ao Ministro Eduardo Andrade Ribeiro
de Oliveira, que denominaram de singela, falar em seu nome e no da comunidade
jurídica brasiliense. Ligado a Eduardo por laços de amizade, amizade que vem
de longe, de nossos pais e avós, e da nossa Minas, é com grande prazer que o

saúdo.

Falar do homem é falar de sua terra e de suas origens.

Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira nasceu em Minas e somos de
uma mesma região, praticamente da-mesma cidade, a região do campo das
vertentes, a cidade de Entre Rios, no coração de Minas, "o Estado mais

•tipicamente conservador da Uniã.o I:, que, entretanto, "abriga o espfrito mais
livre ", segundo Carlos Drummond de Andrade.

Filho do Desembargador Aprígio Ribeiro de Oliveira Júnior, do Tribunal
de Justiça de Minas, e de D. Maria de Lourdes Andrade Ribeiro de Oliveira,

••
Eduardo herdou do pai o espírito libertário e de justiça, o dom da.síntese: ~ da
mãe, a fortaleza e a ternura, porque de D. Maria de Lourdes pode-sé dizer-que
foi a mulher forte dos Evangelhos, a mulher que é o tesouro do marido.

O Desembargador Aprígio, meu pai, magistrado em Minas, seu amigo,
e homem do seu tempo, dele afirmava ser homem justo, que sabia temperar a
sua justiça com a bondade e que primava pela síntese. Autêntico republicano,
praticava com fé o princípio da igualdade inerente à república. Não aceitava
ele, por exemplo, condecorações. Por volta do ano de 1969, visitei, no Rio de
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Janeiro, a sede da Associação dos Magistrados Brasileiros. O seu presidente
pediu-me que levasse ao Des. Aprígio a medalha do mérito que lhe conferira a
Associação, e que o agraciado não pudera, por motivo de saúde, recebê-la. O
Des. Aprígio era homem educado. Não dizia que não queria a medalha. Dava
uma desculpa e não aparecia na solenidade. Acolhi, com prazer, a incumbência.
Éramos, o Des. Aprígio e eu, colegas de magistério na Faculdade de Direito da
PUC-Minas. Pedi, então, às alunas e aos alunos, sobretudo às alunas, que
preparassem a festa. Procurei o Professor Fernando Andrade Ribeiro de Oliveira,
também colega de magistério, irmão mais velho do Eduardo, e dei-lhe notícia
do que fazíamos. Ele então me disse: "Há um probiema, meu pai não aceita
comendas." Os preparativos para a festa, entretanto, estavam prontos. Vamos
fazer a solenidade, vamos correr o risco, respondi.

Justiça do DF, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Ministro
do antigo Tribunal Federal de Recursos, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral,
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Eduardo Ribeiro honrou e dignificou todas as togas que a Nação lhe confiou.
Esperávamos por ele no Supremo Tribunal Federal, mas o bom juiz quis viver
o outro lado, o da advocacia militante, ao lado do seu filho, Marcelo Henriques
Ribeiro de Oliveira, talentoso advogado.

Juiz de verdade, Eduardo Ribeiro sempre teve presente a recomendação
de São Paulo aos Coríntios, a letra mata, o espírito vivifica, a nos lembrar,
registra Alceu de Amoroso Lima, dos "perigos do literalismo, seja no domínio
jurídico, seja no domínio religioso, seja no domínio literário ''.

No dia aprazado, as alunas e os alunos do Professor Aprígio colocaram
no seu peito o colar do mérito judiciário, que ele não recusou. Esta foi a única
medalha que o Des. Aprígio aquiesceu em receber.

Homem do seu tempo, estudioso da sociologia jurídica, da filosofia do

direito, ciente do axioma de que o jurista que só sabe o direito nem o direito
sabe, Eduardo Ribeiro praticava exemplarmente - cito novamente Alceu de
Amoroso Lima - a idéia no sentido de que" quando ojuiz deixa de aplicar o.,
rigor literal da lei devido às circunstâncias dos fatos, não está ofendendo a
le~ mas cumprindo-a em seu espírito e em sua eqüidade e,portanto, na relação
justa entre os meios e os fins. Na aplicação dos princípios aos fatos e na
adequação dos casos às leis, todas essas máximas de Sabedoria é que devem
manter o equilíbrio de nossos atos entre o bem e o mal Entre o bom juiz e o
mau juiz ". "Summum jus, summa injuria ", o excesso de direito anula o direito...

O Ministro Eduardo Ribeiro, repito, saiu ao pai. Sintético, didático, os
seus votos não contêm palavra de menos ou de mais. Dá gosto lê-los. Homem
culto, testado em concursos públicos para cargos do Ministério Público e da
magistratura, onde obteve sempre os primeiros lugares, professor de Direito,
poderia escrever votos eruditos, recheados de citações. Nunca fez isto. As lições,
Eduardo as reservava para o local próprio, vale dizer, para os seus alunos da,
UnB. Perspicaz, inteligência arguta, por certo sabia que "as grande idéias',
lembra o filósofo Millôr Fernandes, que nos faz rir falando de coisas sérias,
"sempre venceram pela síntese: 'não marards:", 'aleajacta esr', 'liberdade,
igualdade, fraremidade', 'trabalhadores do mundo, uni-vos: 'nunca tantos
deveram tanto a tão poucos: 'blade is beautij'ul'." Alphonse Karr, em 1840,
escreveu que a sua maior obra filosófico-literária continha-se numa frase: ''plus
ça change plus c 'esrla même chose".

Juiz de Direito do Distrito Federal, Desembargador do Tribunal de

São inúmeros os trabalhos jurídicos de doutrina que escreveu. Destaco
o seu "Responsabilidade Civil do Estado", na Rev. Jur. da PGDF, n° 13, muito
citado por advogados e juízes. "Territorialidade da Lei Penal", parecer publicado
na Rev. de Conselho Penitenciário do Distrito Federal, é outro trabalho que
merece ser lido. Nos primórdios do Superior Tribunal de Justiça, Eduardo
escreveu trabalhos que fizeram escola: "Competência Recursal do STJ", na
Revista de Direito Público, n° 93; "Recurso Especial- Algumas Questões de
Admissibilidade", na obra coletiva, "Recursos no Superior Tribunal de Justiça",
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Saraiva, 1991; "O Acesso à Justiça eAlguns Novos Instrumentos Processuais",
na Revista de Processo, na 71; "Prequestionamento", na Rev. de Processo na
97; e "Recurso Especial", em "Temas de Direito em Homenagem ao Ministro
Humberto Gomes de Barros", editado pela Forense.

Devo terminar a homenagem singela, tal como a quiseram os

organizadores desta festa.

Há muito o que dizer do homem. Constituiu, com Maria Carmen
Henriques Ribeiro de Oliveira, ela também juíza, hoje aposentada, filha do
Desembargador Amado Henriques, do Tribunal de Minas, já falecido, notável
família, Os seus filhos têm-se destacado nas profissões que escolheram. Marcelo
é advogado de sucesso; Silvia revisora parlamentar; e Márcia é procuradora da
Fazenda Nacional.

Encerro estas desataviadas palavras buscando inspiração, nas nossas
montanhas, na nossa gente, os montanheses, na nossa Minas, "paiavra abissai ",
segundo Carlos Drummond de Andrade, que continua mistério, que "só os
mineiros sabem 'J e não dizem" nem a si mesmos o irreveldvei segredo chamado
Minas'. Guimarães Rosa escreveu que "o mineiro desconhece castas. Não
tolera tiranias, sabe deslizar para fora delas. Se precisar briga. Mas como
ouviu e não entendeu a puonisa, teme as vitórias de Pirro. Não tem audácias
visíveis. Tem a memória longa ... Só quer o essencial, não as cascas ... Não
acredita que coisa alguma se resolva por um gesto ou um ato, mas aprendeu
que as coisas voltam, que a vida dá muitas voltas, que tudo pode tornar a
voltar. 'J

Eduardo Ribeiro de Oliveira é um homem simples. Bom mineiro, não
gosta de 'aparatos. Em discurso que proferi no Instituto dos Advogados de
Minas, lembrei a distinção feita por Afonso Arinos de Melo Franco entre
mineiridade, mineirismo e mineirice. Mineiridade seria a síntese de mineirismo
e mineirice, ou o gênero do qual os outros dois seriam espécies. O mineirismo
é cultural e a mineirice é política. Em alguns mineiros predomina o mineirismo
cultural. Em outros, a mineirice política. Em outros ainda ocorre q,equilíbrio
entre mineirismo cultural e mineirice política. Por exemplo: em João Pinheiro,
em Teófilo Otoni, que chefiou a Revolução Liberal de Minas ge 1842, em

•
Milton Campos, em Virgílio e em Afonso Arinos de Melo Franco,. em.Carlos
Drummond de Andrade, em Paulo Mendes Campos, em Pedro Nava, em Pedro
Aleixo e em João Franzem de Lima, predominou o mineirismo cultural. Já em
Afonso Pena Júnior, em Afrânio de Melo Franco, em Juscelino Kubitschek,
em Gustavo Capanema, em José Maria de Alckmin, em JoséMonteiro de
Castro, em Vivaldi Moreira, o mineirismo cultural e a mineiríce 'política se
equilibram.

Enquanto lia esse texto, eu via nele retratado o nosso homenageado.

Eduardo Ribeiro é bem o mineiro descrito por Guimarães Rosa.

Nestas palavras, a singela homenagem que lhe prestamos, Eduardo.
Singela sim, mas na certeza de que é correta a sentença de Anatole France, que
lemos na nossa juventude, de que só as coisas simples, singelas, são belas.

Salve, Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira, juiz, jurista, advogado,
homem de bem, amigo de fé. Que Deus o acompanhe na sua nova jornada.

•
Assim seja.

Tenho para mim que no nosso homenageado predomina o mineirismo
cultural, embora desconfie eu que ele esconde, como bom míneíro, a sua
mineíríce política. "

Discurso pronunciado na abertura do
"IH Seminário dos Procuradores do
Distrito Federal- Estudos em Homenagem
ao Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira",
realizado em março de 2002, na Sala Martins
Penna do Teatro Nacional Cláudio Santoro,
Brasília-DF.
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o SUPERIOR TRIBUNAL E A QUESTÃO CONSTITUCIONAL

Nilson Vital Naves
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça

No exercício dajurisdição em geral, distribuída nas competências político-

institucionais e competências processuais, ao juiz compete, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, fiscalizar a constitucionalidade das leis, tomando-se, assim,
seu proeminente e zeloso árbitro. Ao ver das reflexões acerca do terna e da melhor

das suas compreensões, tal se afigura inquestionável; tratando-se do exercício de

tão relevante incumbência, é lícito entender-se que se não trata somente de um
poder do juiz mas, também, de um dever imposto aos juízes, em princípio a todos
juízes, indistintamente. Não obstante, é lícito ainda indagar se, em face da natureza

das coisas ocorrentes nos melhores exemplares, o poder-dever, nessa perspectiva,
é igualmente urna das atribuições do Superior Tribunal de Justiça. A resposta há de

ser positiva, afinal de contas, de todo diferente o Superior não o é dos demais
órgãos que exercem a jurisdição, mas, conquanto se ocupe da quase única e

auspiciosa resposta, a pergunta tem lá sua pertinência, e vem preocupando oTribunal
e o vem instigando, relativamente a urna das suas três competências constitucionais:
aquela de julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última

instância, por tribunais de segundo grau, conforme reza o inciso III do art. 105 <fa

Constituição. Nessa competência é que se situa a diferença, ao passo que, a propósito
da questão infraconstitucional, a diferença reside, na competência para julgar
mediante recurso extraordinário, consoante o disposto no inciso III do art. 102.

No julgamento do recurso especial, pode então o Superior decidir a

questão constitucional? É-lhe legal declarar, previamente, a

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público? Enfim, a par

do contencioso da lei federal, o Superior tem o contencioso da Constituição I
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em que medida? E o Supremo, tem aquele Tribunal o contencioso da lei federal ,
em que medida? Ora, as causas hão de ser decididas pelos órgãos jurisdicionais
nes lirnites de sua competência (Cód. de Pr. Civil, art. 86).

É por demais sabido que a ciência jurídica, há bom tempo, porém em
mementes historicamente diferentes, entregou aos magistrados brasileiros dois
medelos de controle judicial das leis; um, difuso, incidental e em espécie, que
remonta ao. início da República, aquele que está a cargb de todos os juízes,
sem distinção alguma.em princípio; O outro, concentrado, principal e abstrato,

cujas primeiras sementes foram as disposições constitucionais de 1934 acerca
dn representação interventiva (ou seja, editada pelo Senado, lei sobre a
intervenção federal, esta só se efetivava depois que o Supremo, mediante a

provecação do Procurador-Geral da República, tomasse conhecimento da lei
de Senado e lhe declarasse a constitucionalidade, conforme rezavam os arts.
41, § 3°e 12, § 2°. "Cuidava-se", nas palavras de Gilmar F. Mendes, "de fórmula

peculiar de composição judicial dos conflitos féderativos"). Eis aí o que se
denominou de sistema misto, que só se converteu em plena realidade quando

se introduziu, no ano de 1965, em nosso sistema jurídico, por obra e graça da
Emenda Constitucional n° 16, a ação de inconstitucionalidade, competindo
então ao Supremo Tribunal processar e julgar, originariamente, "a representação
centra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou

estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República" (redação dada à
alínea k do art. 101, inciso I, da Constituição de 1946).

competia àquele Poder, outrossim, "interpretá-las, suspendê-las e revogá-las".

Por isso, anotou Pimenta Bueno, em 1857, que "Só o poder que faz a lei é o

único competente para declarar por via de autoridade ou por disposição geral

obrigatória o pensamento, o preceito dela", e, em comentários recentes, de

1987, observou o professor Octaciano Nogueira que o indigitado art. 15, "mais

claramente ainda, tirava do Judiciário a sua condição de Poder".

Contudo, ao se iniciarem entre nós os trabalhos constitucionais, controle
judicial algum aqui havia das leis, aliás, o nosso Judiciário, naqueles anos
vinte e outros tantos do século dezenove, nem sequer era totalmente

independente. Competia à Assembléia-Geral, à qual então. se delegava o
'Legislativo com a sanção do Imperador, fazer as leis, assim determinava a

Constituição de 1824 nos arts. 13 e 15, número go, o que não deixava de ser a

sua relevante e indeclinável missão; todavia, de acorde com o mesmo texto,

Em 1928, Levi Carneiro, em publicação sobre o Tribunal do Império,

embora reconhecesse que "o Judiciario, tolhido, dependente do Executivo,

controlado pelo Legislativo, subordinado ao Moderador, não poderia effectivar a

supremacia vacilante da Constituição, a protecção dos direitos por ella assegurados",

acabaria por criticar a atuação daquele Tribunal - o Supremo Tribunal de Justiça

("Na Capital do Império, além da Relação, que deve existir, assim como nas demais

Províncias, haverá também um tribunal com a denominação de - Supremo Tribunal

de Justiça - composto de Juízes Letrados, tirados das Relações por suas

antiguidades; e serão condecorados com o título do Conselho. Na primeira

organização poderão ser empregados neste Tribunal os ministros daquele'), que se

houverem de abolir", cf art. 163), a saber, "Despercebido da sua propria missão

mais alta, esquecido da repercussão política que poderia ter a sua actuação judiciaria

_ o nosso Tribunal não exercitou, com largueza, as suas prerogativas, atrophiou-se,

deixou que os outros poderes constitucionaes dominassem absolutamente,

annullando-o", Objetou Lúcio Bittencourt, ao escrever em 1949 sobre o controlp

jurisdicional, pois, ao seu sentir, Levi desejava que o Tribunal do Império

"procedesse como o seu similar americano", acontece, acrescentou Lúcio, que a

situação do "nosso Tribunal era muitíssimo diversa da que se verificou nos Estados

Unidos da América, porque o Estatuto de 1824 não dava qualquer margem a

tentativas de expansionismo".

De feito, Bittencourt tinha lá sua razão, à míngua, naquele histórico

momento, de maior similitude entre as duas instituições - a brasileira e a norte-
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americana. Eram elas apenas razoavelmente similares, se bem que do nosso
Supremo de 1824 também se tenha dito cuidar-se de instituição mais política
do que judicial. Ficou o juízo crítico de Levi Carneiro! Tempos depois, quem

sabe se nos anos quarenta ou cinqüenta do último século, também já se disse

que o Judiciário foi o Poder que mais falhou no Brasil presidencialista. A

Afonso Arinos, em escrito de 1975 a propósito de algumas instituições políticas
brasileiras e americanas, não pareceu justa essa afirmativa de João Mangabeira.
Falharam, isto sim, escreveu Arinos, os três Poderes, e o Supremo pelo
desconhecimento de seu papel político e "por falta do cumprimento do seu
dever em horas decisivas". Sublinhe-se a expressão "papel político".

legislativos (confira-se Afonso Arinos, na apresentação do livro O VelhoSenado,
1989, nessa passagem: "A constituição imperial brasileira de 1824 era inspirada
da Constituição real francesa de 1814 - de Luís XVIII, irmão de Luís XVI").
Entre essas razões, uma, mais antiga, porque faltaria credibilidade aos juízes de
1789. Houve, ainda, a indiscutível influência de Montesquieu, consoante, por
exemplo, a opinião de Mauro Cappelletti (entre as razões ideológicas por este
arroladas, essa seria uma delas), em resumo, que a doutrina da separação dos
poderes, "em sua mais rígida formulação, foi, não erradamente, considerada
absolutamente incompatível com toda possibilidade de interferência dos juízes

na esfera do poder legislativo".

Sem dúvida que foi enorme a influência de Montesquieu na organização

da justiça francesa: nos debates verificados entre abril e maio de 1790 (vejam
que "Do espírito das leis" saiu em 1748, em Genebra. Na introdução que
acompanha a edição da Universidade de Brasília, de 1982, anotou Gonzague
Truc: "Pretendeu-se que ele teve predecessores através da história e remontou-
se até Buda e Confúcio, passando-se por.Jean Bodin, Hotmam, Thomas Morus,
Pufendorf, Maquiavel, Cícero, Platão. Esta impressionante série não impede
sua originalidade ..."), pois, em decorrência daqueles debates, adverte Bernard
Manin, em escritos de 1988, falando exatamente a respeito da Revolução se
apresentar às vezes como um confronto entre os discípulos de Montesquieu e
os de Rousseau, que, tanto para a direita revolucionária quanto para a esquerda:
(I) "o poder judiciário consiste unicamente na 'aplicação' das leis" e (ll) "Caee
ao juiz simplesmente determinar se o caso que lhe é submetido inclui-se no
campo de aplicação da lei; uma vez feito isso, só lhe resta aplicar a lei". Observe
que, nas palavras de Pierre Truche, o antigo Cód. Penal francês chegou, até, a
incriminar "dejotfàiturê ies magistrais quise seraient immiscés dans I'exercice
du pouvoir legislaiif. .. soit en arrétant ou suspendanr I'execution d'une ou de
piusieurs Iois.... u, mas 'os tempos lá na França mudaram, e para melhor -
acrescenta Truche.no livro "Juger, êtrejugê', do ano de 2001-, visto que hoje
o magistrado francês pode, invocando um tratado internacional, declarar

Sempre se quis e se esperou do Supremo, seja o do Império ou o da
República, um comportamento mais político do que judicial- diga-se que é o

comportamento que melhor condiria com a sua tão alta missão institucional ,
daí, nos dias de hoje, não haver oportunidade mais azada do que a presente,
em que se espera e se aguarda seja reformado o Judiciário, para se purificar o
sistema criado em 1988. Em conseqüência, o Supremo ficaria com a matéria
constitucional - Corte Constitucional portanto -, e o Superior, com a matéria
int'rftconstitucional - com todo o direito comum, salvo os processos penais

contra determinados membros de Poder, e as decisões do Superior, todas elas
(em feitos de competência originária, ordinária ou especial) haveriam de ser
finais, irrecorríveis, ressalvada obviamente a hipótese do recurso extraordinário
- existência de pura questão constitucional, direta e clata, imediata e límpida,
evidentemente não-reflexa e certamente que não-oblíqua.

N a realidade, ao se iniciarem, nos idos de 1824, os trabalhos
constitucionais, faltava aos nossos juízes - a todos, de todos os graus de jurisdição
- o controle judicial das leis. Naquela oportunidade, quando entre nós já ganhava

bom fôlego a nova idéia do controle, a influência que aqui se recebia, entretanto,
era a da França, onde não competia, e até hoje lá não compete, ao seu judiciário,
por uma série de conhecidas razões, examinar a constitucionalidade dos atos
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inaplicável uma lei francesa, daí, arremata Truche - ex-presidente da Corte de
cassação -, "Surgi! aiors la crainte d'un gouvemement des juges n.

poderes". Foi assim que surgiu, no direito brasileiro, o controle de
constitucionalidade, com previsão, antes, no Decreto n° 510 em que,
provisoriamente, de pronto se publicava a Constituição. Estatuiu-se ali e bem
assim no Decreto n° 848 que haveria recurso para o Supremo quando se
questionasse a validade de tratados e leis federais, ou quando se contestasse a
validade de leis ou atos dos governos dos Estados em face da Constituição.
Exatamente dessa forma foi que, depois, registrou- se em definitivo na
Constituição de 24 de fevereiro de 1891, nas alíneas ª e 12 do § IOdo art. 59
(confiram-se: "quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados
e leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela"; "quando se
contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados em face da
Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar

válidos esses atos, ou essas leis impugnadas").

Iriam os brasileiros adotar outro esquema: deixariam de lado a posição
da não-faculdade francesa e adotariam a posição do poder-dever de exercitar o
controle judicial das leis. Isso aconteceu na última década do século dezenove,

com o surgimento da República. Era a doutrina americana que então se
incorporava, como bem lembrou Bittencourt, ao nosso sistema constitucional.

Pois foi nos Estados Unidos, em 1803, pela palavra de Marshall, nomeado em

1801, que a Suprema Corte decidiu, em Marbury v. Madison, que o judiciário
tem competência para, em espécie (incidental, via de exceção), conhecer da

inconstitucionalidade: é que o ato do legislador contrário à constituição seria
nulo. "É ainda um princípio de direito constitucional americano que uma lei
inconstitucional não é lei, ou é, como lei, inexistente ( 'The courts mus:
pronounce it a nullity and no law)", dizia Francisco Campos, em publicação

de 1942. Tratava-se de uma construção eminentemente pretoriana. A despeito
da falta de sua expressa previsão no texto supremo americano, a idéia do controle
da constitucionalidade, recorda Gustavo Binenbojm, em livro sobre ajurisdição

cohstitucional, de 2001, citando Alexander Hamilton, "foi intensamente

debatida pelos delegados na Convenção de 1787" ("Alexander Hamilton, no

Federalista n° LXXVIII e, posteriormente, no n° LXXXI, sustenta a idéia de
que a Constituição deve ser vista como lei fundamental, cabendo aos juízes
proclamar a nulidade das leis ordinárias a ela contrárias").

Ora, como o poder de interpretar envolvia o poder geral de verificar se
as leis eram conformes à Constituição, esse poder ou essa competência não
pertenceria apenas ao Supremo: distribuía-se já naquela época e em princípio
se distribui ainda hoje entre todos juízes e tribunais. Fala-se, por conseguinte,
em sistema difuso, a saber, disseminado e divulgado. A rigor, não se exigia,
para o fiel desempenho desse poder ou dessa competência, texto formal e
explícito a seu respeito. Advertiu João Barbalho, em 1924: "Está isso
implicitamente comprehendido no poder de julgar, que não póde ser exercido
com esquecimento e preterição da Constituição, fonte da autoridade judiciel e
lei suprema, não para os cidadãos sómente, mas tambem para os proprios
poderes publicos". Resoluto e incisivo igualmente foi Rui Barbosa,
reconhecendo e afirmando, na edição de 1933 de seus comentários, "não só a
competência das justiças da União, corno a das justiças dos Estados, para
conhecer da legitimidade das leis perante a Constituição". Além do mais, a Lei

n° 221, de 1894 (20.11), que completou aorganização da Justiça Federal da

República, abertamente dispunha, no § 10 do art. 13, que "Os juizes e tribunaes

apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos

Proclamada a República Federativa, já em 1890 (11.10) Campos Salles
fazia constar, da Exposição de motivos do Decreto n° 848, que (I) "O poder de
interpretar as leis ... envolve necessariamente o direito de verificar si ellas são
conformes ou não à constituição" e que (11) "De poder subordinado, qual era,

transforma-se (o Judiciário) em poder soberano, apto, na elevada esphera de
sua autoridade, para interpor a benefica influencia do seu criterio decisivo,
afim de manter o equilibrio, a regularidade e apropria independencia dos outros
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occurrentes as leis manifestamente inconstitucionaes e os regulamentos
manifestamente incompativeis com as leis ou com a Constituição". Da mesma

forma, o art. 266, quanto à intervenção em espécie e por provocação de parte,
e o art. 267, quanto à indistinta competência dos juízes e tribunais, ambos do

Decreto n° 3.084, de 1898 (5.11), que aprovou a Consolidação das Leis
referentes à Justiça Federal.

melhor das respostas. Antes, porém, de dar a minha opinião, permitam-me mais

alguns ligeiros apontamentos ao redor do tema de que estamos cuidando, e bem
assim algumas rápidas reflexões a seu respeito, que com ele não deixam de ter

algo a ver.

Em circunstâncias que tais, é da legítima tradição brasileira, desde que

aqui se instalou a República, o conhecimento da questão constitucional: não é

assim de hoje que se impõe ao magistrado esse conhecimento, em qualquer

tempo e grau de jurisdição. Nos seus comentários ao Cód. de ProCivil, enfatizou
Pontes de Miranda, em feliz passagem a propósito da questão constitucional,

que se trata, aí, de missão do juiz, "É dever seu"- advertia o saudoso jurista -,
cabendo ao juiz, a ele próprio e mesmo, suscitar a questão e resolvê-la. Entende-
se que a inconstitucionalidade deve ser declarada de ofício, e certamente pode

ser alegada pelo interessado - repita-se, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Relativamente aos poderes do juiz, não só ele pode como deve fazer a declaração

- é o poder-dever do juiz. Sucede que este quadro iria sofrer alterações com a
promulgação do atual texto constitucional.

Consagrado que foi, pela Constituição de 1891 (querendo-se maior

precisão, pelo Decreto n° 510, de 1890), o controle judicial das leis, é de constatar
que a reforma constitucional de 1926, na lição de Bittencourt, revelou ainda

mais claro e explícito esse princípio, e que as Constituições de 1934, 1946 e
1967 (Emenda n° 1, de 1969) seguiram o mesmo rumo, mas coube à Constituição
de 1937 a inovação, e para pior, infelizmente (naquele histórico período, não era
mesmo de se esperar que se avançasse!), permitindo o reexame, pelo Parlamento,

a juízo do presidente da República, da lei declarada inconstitucional, caso em

que, se confirmada a lei por dois terços de votos em cada uma das Câmaras,

ficava sem efeito a decisão do Tribunal (parágrafo único do art. 96).

Em 1988, foram criados o Superior Tribunal e o especial. O Superior foi
instalado em 1989. Surgia aí, compondo o panoramajurídico-institucional pátrio,

outra faceta do controle judicial das leis, fazendo-se então indispensáveis, nesse

novo cenário e nessa nova quadra, as seguintes indagações, principalmente para
a boa e perfeita convivência dos atuais recursos extraordinário e especial (espécies

do extraordinário lato sensu): (I) admite-se possa o Superior, previamente, declarar
a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público (Constituição,

arts. 97 e 105 e Cód. de Pr. Civil, arts. 480 a 482)? (ll) admite-se possa o Tribunal,

nojulgamento do recurso especial, pronunciar-se acerca de questão constitucional

(Constituição, art. 105, IH)? Para as duas indagações, sobretudo no que se refere

em particular ao especial, é que se está, nas bancadas do Tribunal, buscando a

Posto que difuso o controle, foi, ao Supremo que se cometeu, desde o

início da República, a incumbência maior, reservando-se-lhe, e de outra maneira
até que não poderia mesmo ser, a palavra final, no exercício da jurisdição
constitucional. Não lhe faltaram, como se viu linhas atrás, críticas, tais as de

João Mangabeira e Afonso Arinos, quanto ao exercício desse poder político.

Aliás, do Tribunal do Império, que era, na boa lembrança de Pimenta Bueno,
uma instituição mista, semelhante, portanto, à dos dias de hoje - instituição síe

caráter político ejudiciário, mais aquele do que este -, daquele Tribunal também

se queixaram, entre outros, Levi Carneiro, dado que o Tribunal "se deixa,
submissamente," - disse-o, em 1928 - "annular cada vez mais a sua grande
missão política". Mas o Supremo de 1890 - o Supremo Tribunal Federal -
receberia daqueles atos iniciais de organização do nosso Judiciário uma série de
poderes, a fim de se apresentar, ao ver de seus.idealizadores (Salvador Mendonça,
Rui Barbosa e Campos Salles, entre outros), como se apresentou e nos dias
correntes se apresenta, apesar dos queixumes de Mangabeira, Arinos e outros,
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aquela admirável instituição a que se reportou, referindo-se à Corte norte-
americana, o Lord Salisbury, na indicação de Barbalho, a saber, a instituição
capaz de infirmar as medidas contrárias à Constituição, dando assim às demais
instituições do país "uma estabilidade que embalde nós procuraríamos em nosso
systema de promessas vagas e mysteriosas" (tratava-se de um discurso do Lord
pronunciado em Edimburgo, a 23.11.1882).

de preceito fundamental e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou
ato normativo federal, oriunda esta da Emenda Constitucional n° 3, de 1993,
processualmente disciplinadas, todas, pelas Leis n''s 9.868 e 9.882, ambas de
1999, Como se essas medidas não bastassem, instituíram-se ainda, em 1988,
mecanismos contra omissões, como o mandado de injunção e a declaração por
omissão, e se fala na criação de um incidente de inconstitucionalidade.

Tal qual Campos Salles, o mineiro Pedro Lessa, ao proclamar a
soberania do Judiciário, fê-lo em primorosos discursos e clássica obra, entre o
final do século dezenove e o início do século vinte, como igualmente depois o
fizeram Rui e Levi, todos eles, enfim, destacaram, em suas primorosas lições,
os deveres políticos do Supremo, instituição análoga a uma constituinte
permanente. Observe que, naquela época, o controle judicial era apenas o difuso,
e já se colocava em destaque o papel político do Supremo. Não é que, no
Império, chegou-se mesmo a pensar, de acordo com anotação de Aliomar
Baleeiro, veja-se!, que o Supremo eventualmente se substituísse ao Poder
Moderador. O certo é que a jurisdição constitucional viria a aumentar-se.
Limitada ao controle difuso-incidental, por si sójá era suficiente para o destaque

\~olítico do Supremo. Seria, porém, ampliada. Em 1965, quando se cuidou da
reforma do Judiciário, os legisladores da época atribuíram ao Supremo, como
já exposto, a competência para processar e julgar, originariamente, a
representação contra inconstitucionalidade, donde a esclarecedora anotação
de Agrícola Barbi, "Criou-se, assim, o exame da inconstitucionalidade, por
via de ação, também de lei federal, o que, sem dúvida, nada tem a ver com o
problema de intervenção federal que é matéria do art. 8°, parágrafo único, da
Constituição". Instituía-se, desse modo, o modelo concentrado-abstrato, que
vinha aditar-se ao difuso-incidental, resultando na adoção, entre nós, de um
sistema misto, portador, para parte da doutrina, de embaraços, empecilhos ou
de algumas perguntas sem respostas. Ora, a par da representação, ou da hodierna
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual,
há também, na vigente ordem constitucional, a argüição de descumprimento

?

Desde os seus primeiros passos, mesmo na primitiva feição de 1824, que o
Supremo tem, fundamentalmente, a natureza de órgão político, cabendo-lhe por

inteiro, sem dúvida que antes de quaisquer outras indagações, o contencioso
constitucional - primeiro e, hoje, quase o único, se não exclusivamente. Talvez
bem mais do que ontem, impõe-se hoje essa compreensão, em virtude do sistema
judicial criado pelos constituintes dos anos oitenta do século passado. Éo Supremo
o Tribunal da Constituição, ocupando, nas palavras de Teori Zavascki, "a posição
mais importante no sistema de tutela de constitucionalidade dos comportamentos'l.
Note-se, segundo a Exposição de Motivos da Emenda n° 16, de 1965, que a
Comissão composta por Orosimbo. Prado Kelly e Dario de Almeida distinguia,
naquele projeto por ela apresentado de reforma do Judiciário, entre o contencioso
da Constituição e o contencioso da lei federal, para o fim de situar o primeiro pela
sua importância no plenário do Supremo e o outro nas turmas. Era esse contencioso
- afirmou a Comissão - que conferia ao Tribunal a expressiva imagem de "Corte
de Justiça Política". Nos dias de hoje, procura-se, sobretudo, atiçar e ativar a natureza

. políticado Supremo (quem sabe se também não o querem como poder moderador'),
ampliando-se descomedidamente suajurisdição com aquelas competências, como
as de processar e julgar a ação declaratória de constitucionalidade, a argüição de
descumprimento de preceito fundamental etc, aliás, o Supremo não haveria, mesmo,
de ter competências estranhas à jurisdição constitucional. Até já se fala de um
incidente de inconstitucionalidade, constante de projeto há pouco remetido ao
Congresso Nacional. A melhor das orientações, como se procura demonstrar, quem
sabe a única e a mais sábia, com certeza seria a de que o Supremo se dedicasse
com exclusividade à matéria constitucional, tão relevante e tão nobre, tão
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significativa e tão majestosa, assumindo por inteiro a posição política que melhor
o credencia entre as instituições mais políticas - "Corte de Justiça Política".

Ao certo, a origem do Superior não deixa de estar ligada à denominada

crise do recurso extraordinário, tão antiga e tão comentada, tanto que, em 1918,

já dizia Carlos Maximiliano que se impunha "alliviar a Côrte Suprema do excesso

de trabalho. de que não dá conta". Aliviar, mas de que maneira? Com um novo

tribunal, e Alfredo Buzaid foi um dos seus primeiros pregoeiros, falando, em

1968, da necessidade de sua criação, "com função exclusiva de cassação,

atribuindo-lhe a competência parajulgar os casos de recursos, com fundamento

no art. 101, 111,da Constituição Federal" (de 1946). Sem dúvida que, ao ser

instituído, ao Superior se atribuiu essa competência, por ele exercitada através

do recurso especial (Constituição, art. lOS, lII). Foram-lhe, outrossim, atribuídas,

no ato de sua instituição, duas outras competências (e elas lhe eram recomendadas

por todos quantos sugeriram a criação de um novo tribunal): uma, a de processar

e julgar, originariamente, algumas ações, a outra, a de julgar, em recurso

ordinário, alguns feitos (Constituição, art. 105, I e 11).

No século passado, ao Supremo, até os anos oitenta, como é sabido e
ressabido, estavam cometidos os dois contenciosos - o constitucional e o
infraconstitucional. mas o Supremo iria perder um deles, em virtude da criação,
em 1988, do Superior Tribunal de Justiça. Pois foi ao recurso especial,
igualmente datado de 1988, que se entregou, em grau de superposição, a
jurisdição infraconstitucional. Ocorre que essajurisdição não foi, infelizmente,
por inteiro entregue ao Superior. No curso dos trabalhos constituintes findos
em 1988, o Supremo perderia o contencioso da lei federal-, exato que o deveria
perder em toda a sua extensão, mas de todo não o perdeu, mormente em
virtude aqui e ali de criações pretorianas, donde a apresentação, toda vez que
se propõe alterar a estrutura do Judiciário, como no momento atual, de propostas
tendentes a reformar o sistema, de modo a purificá-lo, deixá-lo claro e preciso
quanto ao exercício das diferentes jurisdições. Impõe-se assim que as
competências sejam preservadas e não embaralhadas, que sejam melhor
definidas, separando-se com bons olhos as questões, de modo que as de direito
tlrdinário não sejam examinadas a pretexto da existência de ofensa ao texto
constitucional, a fim de que se não diga, e há os que interesseiramente dizem,
que se criou, veja-se, um quarto grau de jurisdição! De maneira particular,
sempre achei que os textos pertinentes, como se verá linhas à frente, bem que
mereciam outras interpretações: por exemplo, onde se lê que compete ao

Supremo processar e julgar, originariamente, o habeas corpus quando o coator
for Tribunal Superior, ler-se-ia que compete, sim, mas desde que houvesse
descumprimento de preceito constitucional. Justificar-se-ia o pedido apenas

se fundado no texto constitucional; não, se fundado em texto ordinário. Ora,
de um lado, se o Supremo, durante aqueles trabalhos, perdia competência, de

outro, ali mesmo se projetava institucionalmente, porque haveria de se ver,
como se viu, destacado como "Corte de Justiça Política" - a mais elevada

posição de um tribunal da feição do Supremo.

Quando se lhe requer o exercício das competências originária e

ordinária, previstas nos incisos I e 11,decerto que o Superior as desempenha de

modo livre, sem peia e sem qualquer restrição, assim no campo infra como no

constitucional. É-lhe legítimo e legal, no particular, dispor e prescrever sobre

o texto maior, apontando ofensas a ele verificadas, ou declarando antinomias

entre tal texto e os textos ordinários, enfim, livremente decidir sobre os vícios

de constitucionalidade. Não será a palavra final, dúvida não existe, em razão
•

de que, no campo constitucional, as suas decisões sujeitar-se-ão ao recurso

extraordinário (Constituição, art. 102,111).Agora, dúvida existe, como se viu,

se o Supremo possui a mesma liberdade, relativamente à matéria

infraconstitucional. Afinal, o Tribunal dessa matéria é o Superior, por isso, em

nome do sistema criado em 1988, é irrepreensível o entendimento segundo o

qual as decisões do Superior, no tocante ao direito ordinário, hão de ser

observadas por todos. sem qualquer exceção. Isto, todavia, não vem aqui e

agora inteiramente ao caso, visto que, no momento, o que deveras interessa a
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todos é saber se o Superior, exercitando essas competências (originária e
ordinária), tem liberdade para estatuir acerca da matéria constitucional. Nesse
importante aspecto, pode, sim, o Superior estatuir sobre essa matéria. Não
creio haja voz que discorde dessa possibilidade jurídica. Ademais, de suas
decisões, repita-se, haverá em tese recurso extraordinário, previsto no inciso
IH do art. 102. Conseqüentemente, veja se o recurso ordinário do inciso II do
art. 102 não chega mesmo a ser um desperdício de tempo e inteligência, no
que se refere ao Superior Tribunal de Justiça, algo que atenta contra a existência
de dois tribunais, um para zelar pela guarda da Constituição e o outro, pela
guarda da lei federal. Impõe-se ou não se impõe a purificação do sistema
judicial? O recurso cabível haveria de ser um único: sempre e somente o
extraordinário, pois a missão do Supremo não é a de zelar pela guarda da
Constituição? Não será uma demasia o aludido inciso II? Ao menos, no que
diz respeito à matéria infra. Caberia o recurso, se teimam em o querer ordinário,
sim, restrito, todavia, à matéria constitucional.

imediato foi concedida, (Ill) na Argüição no MS-4.993, sessão do dia 21.10.98

(DJ de 19.2.01), a Corte Especial, incidentalmente, declarou, a favor do
impetrante, a inconstitucionalidade de dispositivo de medida provisória
(exigência de contribuição previdenciária de aposentado), (IV) e na Argüição
no RHC-881, sessão do dia 11.4.91 (DJ de 11.11.91), a Corte Especial rejeitou

a inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal.

O correto é que, cuidando-se do modelo difuso-incidental, esse controle
judicial das leis não é estranho ao Superior Tribunal; por sinal, é-lhe bem
'Próprio. O Superior igualmente tem, no uso das suas competências originária

\
e ordinária previstas nos incisos I e Il do art. 105, os dois contenciosos, como
todo o mundo judiciário. Ao Tribunal é lícito declarar a inconstitucionalidade
de lei ou de ato normativo do poder público, a requerimento da parte ou mesmo
de ofício. De acordo com os seus registros, entre tantos outros casos já
examinados pelo Superior, confiram-se: (I) na Argüição no RMS-988, sessão
do dia 12.8.93 (DJ de 24.10.94), a Corte Especial-incidentalmente, declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos de lei pernambucana em que se fundara
juridicamente o pedido dos impetrantes, trata-se, logo, de declaração em
desfavordo recorrente, (ll) na Argüição no RMS-5.063, sessão do dia 18.6.97
(DJ de 24.11.97), a Corte Especial, incidentalmente, declarou a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei complementar federal, fê-lo, veja-
se!, a favor dos recorrentes, de maneira que, no caso, a segurança até que de

Se perplexidade não existe quanto aos indigitados incisos I e n, podendo

o Superior, no exercício dessas competências, amplamente proceder, tal, porém,

não acontece, na mesma dimensão, quando se cuida de julgamento, em recurso
especial, das causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados e do Distrito Federal -
hipótese do inciso In do art. 105. Como é de corriqueiro conhecimento, é por

intermédio do especial que vem ter ao Superior o maior número dos feitos: em
2000, recebeu 151.125, entre os quais, 80.748 agravos e 55.896 recursos
especiais. Pois não é que, no processamento e decisão de tão enorme número
de processos, o Superior não tenha a posse do contencioso constitucional. Não
é que não a tenha de modo completo, tem-na em parte, em que medida?, qual

a indagação aqui feita logo nas suas primeiras linhas. Tudo isso resulta do
sistema de dois tribunais de superposição, e se pergunta se, no caso de acolhido
o incidente de inconstitucionalidade, como é que depois se julgará o recurso

especial? Sim, porque dois hão de ser os julgamentos: um em que se resolverá

o incidente, o outro que completará o julgamento da causa: o incidente, perante
a Corte Especial, o especial, quase sempre perante a Turma. Fica a pergunta:
resolvido o incidente com a proclamação da inconstitucionalidade, como é

que se completará o julgamento do feito?

Nos sistemas constitucionais anteriores, quando se reuniam em torno

de um único tribunal os dois contenciosos, ao Supremo, que os acumulava,
não se dava obstáculo algum ao conhecimento da matéria constitucional, de

ofício ou a requerimento de qualquer das partes, no julgamento do recurso
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extraordinário (Constituição/46, art. 101, UI e Constituição/67-69, art. 119,
Ill). Seguem alguns exemplos: (I) Em 1951, o Supremo declarou, de ofício,
no RE-19.285, a inconstitucionalidade do § 4° do art. 13 do Cód. Eleitoral,
entendendo, diante do art. 120 da Constituição de 1946, que não havia recurso
extraordinário em matéria eleitoral (o recurso previsto no inciso 111do art.
101). Durante os debates que naquela Casa se sucederam, disse o relator
Ministro Rocha Lagoa - nesse trecho parece que se encontra um ponto
importante - que lhe não cabia levantar a preliminar (prejudicial), porque a
matéria não fora em momento algum debatida nos autos (é que faltava o
requerimento do interessado, bem assim que faltaria prequestionamento etc).
Ponderou, no entanto, o Ministro Edgard Costa que o Tribunal haveria mesmo
assim de se debruçar sobre a preliminar: "Proponho, pois, Sr. Presidente",
falou o Ministro Edgard, "que se vote, em tese, se face ao dispositivo do Código
Eleitoral é admissível recurso extraordinário". O Tribunal longamente votou,
dividiu-se, sim, dividiu-se, e a declaração de inconstitucionalidade foi feita,
por voto de desempate. Sem embargo do acolhimento da prejudicial de
inconstitucionalidade em desfavor do recorrente, o recurso, entretanto, terminou
sendo conhecido pelo Tribunal, por outro fundamento, é verdade, e até se lhe
deu provimento. Note-se que, nesse caso, o Supremo conheceu de ofício da
argüição, e fez a declaração de inconstitucionalidade em sentido contrário ao
interesse do recorrente, fê-la, contudo, em tese, porquanto a declaração não
aproveitou às partes, nem acabou por lhes prejudicar, enfim, no ponto referente
à declaração, não foi útil ou conveniente para a decisão da causa. Decerto, do
extraordinário se conheceu e se lhe deu provimento, deu-se-lhe mas por um
outro fundamento, que também fora suscitado pelo recorrente. (ll) Em 1967,
quando editado o Decreto-lei n° 322, assegurando direito à purgação da mora
e determinando que tal se aplicasse aos casos pendentes, o Supremo, quando
do julgamento, pelo Plenário, do "RE-62.731 (RTJ-45/559), preliminarmente
conheceu da matéria constitucional e proclamou viciada a norma constante do
art. 5° ("Nas locações para fins não residenciais será assegurado ao locatário o
direito à purgação da mora, nos mesmos casos e condições previstos na Lei
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para as locações residenciais, aplicando-se o disposto neste artigo aos casos
suã judice"); no mérito, o Supremo conheceu e deu provimento ao recurso, de
acordo com a jurisprudência da época segundo a qual, na locação comercial, o
locatário não tinha direito à purgação da mora. Observe que a declaração se
fez a favor do recorrente. (III) No julgamento do RE-80.537 (RTJ-75/596),
verificado no ano de 1975, o Supremo também conheceu de ofício e fez
incidentalmente a declaração; em conseqüência, o Tribunal afastou a deserção
que prendera o recurso na origem, conheceu do extraordinário e lhe deu
provimento. A declaração verificou-se a favor do recorrente.

Ora, no tempo em que os contenciosos se concentravam num único e
mesmo tribunal, deveras não poderia ser outra a orientação atinente ao exercício
de ambas as jurisdições. Afinal, ao se prescrever um fim, presumem-se prescritos
os meios, ou ao se conferir poder geral, entendem-se conferidos todos os poderes
particulares: quem tem o fim há de ter os meios. Acontece que, no sistema
atual, datado de 1988, as coisas apresentam-se de modo diferente. Em tempos
idos, não era o recurso extraordinário que zelava tanto pela guarda da
Constituição quanto pela guarda das leis federais? A par do contencioso infra,
o Supremo igualmente tinha o contencioso constitucional, e o teria, naqueles
pretéritos momentos, de feição total e completa, sendo-lhe legítimo e legal o
conhecimento da matéria constitucional, tanto de ofício quanto a requerimento.
Foi-lhe, no entanto, subtraída uma de suas duas jurisdições.

Se aquele recurso extraordinário possuía dois motivos, perdeu um deles,
e o perdeu porque o antigo extraordinário se dividiu entre o extraordinário stricro
SCllSU e o especial. Agora, o encargo de zelar pelas leis e tratados federais compete
ao novel recurso especial. Foi para tão importante e tão nobre missão que se
criou o Superior Tribunal, cabendo-lhe estatuir e prescrever sobre todo o direito
ordinário, de maneira definitiva, final e, por conseguinte, irrecorrível. Há uma só
instância de superposição e há dois recursos, um em que se veicula a matéria
constitucional, outro em que se veicula a matéria infraconstitucional: a um
Tribunal assiste ou assistiria o contencioso constitucional, apenas e unicamente,
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salvo uma ou duas hipóteses, ao outro Tribunal ocorre o contencioso
infraconstitucional (e haverá de ocorrer sem interferência alguma, com autoridade
de coisa julgada), podendo-lhe suceder o contencioso constitucional, em
raríssimas hipóteses. Quando, na origem, ao ver do legislador de 1990 (Lei n°
8.038), são admitidos os dois recursos, o julgamento do especial prefere ao do
extraordinário, salvo se este, em que veiculada a questão constitucional. for
prejudicial àquele, caso em que os autos hão de ser remetidos ao Supremo.

Faltando ao Superior, no julgamento da causa pelo recurso especial
(Constituição, art. 105, UI), o contencioso constitucional, em princípio, e de
todo privado o Supremo, no julgamento da causa pelo recurso extraordinário
(Constituição, art. 102,111), do contencioso infraconstitucional, indaga-se se,
a despeito dessa evidente colocação, mormente quanto à primeira ausência,
pode o Superior conhecer de ofício da questão constitucional, diga-se, declarar
a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, previamente
ao julgamento do recurso especial?

Foi em meados do ano de 1992 que a Corte Especial teve a oportunidade
de se pronunciar sobre o tema, contudo, não o fez, em virtude da superveniência

\de uma especial circunstância. E o Ministro Pádua Ribeiro, naquela ocasião,
já destacava, em seu voto, que o Tribunal estava "a decidir uma tese, pela
primeira vez, da mais alta significação", consistente "em saber se é possível,
por ocasião do julgamento do recurso especial", o Superior "exercer o controle
da constitucionalidade das leis". Ocupava-se de uma argüição, de ofício,
acolhida, previamente, pela 4a Turma, num processo da relatoria do Ministro
Athos Carneiro, em que se alegava que o tribunal local deixara de aplicar a lei
federal, negando-se-lhe assim vigência, mas, durante o julgamento daquele
recurso especial, ocorrera à 4a Turma que o texto em causa - isto é, o art. 5°
da Lei n° 4.886/65 (atividades dos representantes comerciais autônomos) -
era inconstitucional. A limitação nele constante, ao sentir da Turma, feriria o
princípio do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, a que se
refere o atual inciso XIII do rol dos direitos e deveres individuais e coletivos.
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Nesse caso, se proclamada, pela Corte Especial, a suscitada
inconstitucionalidade, a proclamação não iria favorecer o recorrente. Ao
contrário, iria prejudicá-lo: teria ele razão se a lei não estivesse viciada; dado
que sim, do recurso especial depois não se conheceria. Diante disso, a mim me
sucedeu, naqueles autos do REsp-12.005, nos quais estava em causa a
prejudicial de inconstitucionalidade, que era admissível se procedesse daquela
forma, em razão de, nas hipóteses dessa ordem, ou seja, quando a declaração
Incidental não beneficiar a parte recorrente, o Superior Tribunal também possuir
o controle difuso de constitucionalidade. Aconteceu, entretanto, que, naquele
caso, cuidava-se de lei precedente (ou lei pré-constitucional; a propósito, fala
Machado Horta, reportando-se a Canotilho, em "antinomias entre o Direito
Constitucional novo e o Direito pré-constitucional"), e a incompatibilidade
entre a Constituição e a lei - disse eu, após pedido de vista - haveria de se

resolver na via da revogação, e foi a tese que prevaleceu. Em virtude dessa
circunstância e relevante motivo, a Corte Especial, não conhecendo da argüição,
aliás contra alguns votos, acabou não s~ pronunciando, de modo conclusivo,
sobre aquele outro tema a cujo respeito havia dito o Ministro Pádua cuidar-se

de tese "da mais alta significação".

Por certo, no curso dos debates verificados na Corte, o Ministro Athos
chegou a dizer que, no caso, éramos obrigados a enfrentar o tema da
inconstitucionalidade, porquanto, "caso contrário, teremos necessariamente
de dar provimento ao reçurso especial, pois o tribunal de origem não aplicou'ã
mencionada norma de lei federal". Veja-se, assim, que o relator implicitamente
reconhecia que, em feitos dessa ordem, a saber, quando não se beneficia o
recorrente, competiria ao Superior enfrentar a questão constitucional, por causa
do controle difuso. Ainda é certo que, em seu voto, Athos não fora
peremptoriamente da opinião que, a não ser essa, outra hipótese de declaração
não existiria. Pareceu-lhe que, cabendo a qualquer juiz o conhecimento da
matéria constitucional, ipso .facto, caberia a qualquer tribunal. Em meu voto,
porém, fui da opinião que o incidente não poderia interessar ao recorrente, e
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aproveitei para recordar palavras do Ministro Eduardo Ribeiro, proferidas na

33Turma.

considerar-se, destarte, não vigente e, pois, não incidente ao caso subjudiei',
foi a conclusão da 43Turma, em 20.4.93, com acórdão publicado no DJ de 28.6.93.
Em termos de aplicação desse princípio, é indiferente saber se a lei é
inconstitucional ou se está revogada: tanto faz a solução que se dá à
incompatibilidade entre os apresentados textos. Escreveu Bittencourt, em 1949:
"A inconstitucionalidade da lei, uma vez reconhecida e declarada pelos tribunais,
tem como conseqüência necessária ou a sua revogação, ou a sua inexistência, ou
a sua ineficácia". Malgrado seja desta forma, não houve, na 48 Turma, explícita
preocupação em assentar que se procedia assim por se tratar de solução favorável
ao recorrido. Se se cuidasse de beneficiar o recorrente, seria possível? Não, não

seria, segundo as minhas reflexões.

Na Corte Especial, se ainda entendia o Ministro Pádua inexistir
"qualquer razão plausível, à vista do nosso sistema constitucional, de negar-se

apenas a um Tribunal, da hierarquia deste, poderes de incidentemente declarar

a inconstitucionalidade de lei diante de um recurso especial que esteja a
apreciar", de outro lado ocorria ao Ministro Torreão Braz, em posição contrária

à dos demais Ministros que participavam do julgamento da argüição nos autos
do REsp-12,005, que era inadmissível toda e qualquer especulação
constitucional em recurso especial, mesmo que esse exame viesse beneficiar o

recorrido, porquanto, afirmou Torreão, cítando dispositivos da Constituição e
da Lei n° 8.038, que (I) "Ficou visível a preocupação do legislador em
sistematizar a matéria, em obediência ao comando constitucional, e com tal
propósito distribuiu em compartimentos estanques o controle do julgado da
instância ordinária em face da lei federal comum, de cujo mister incumbiu o
Superior Tribunal de Justiça através do recurso especial, e o controle diante da
Constituição, a cargo do Supremo Tribunal Federal por intermédio do recurso
extraordinário" e que (If) "Portanto, apreciar no recurso especial questão
constitucional - ainda que suscitada pela parte - soa a prática teratológica,

aberrante do sistema, porque a função única do aludido recurso é garantir a
unidade de interpretação do direito federal infraconstitucional, e não verificar
- porque isto evidentemente implicaria desvio de função - se o decisum do

tribunal de segundo grau está às testilhas com a Carta Magna".

Em 1990 e no início de 1992 - antes mesmo que a Corte Especial fosse

provocada, em julgamento perante ela ou em remessa de feito por Seção ou
Turma, arts. 199 e 200 do Regimento -, o tema concernente à declaração de

inconstitucionalidade já viera à baila na 33Turma, em duas ocasiões e ambas a
propósito do deflator previsto no Decreto-lei n° 2.335, de 12.6.87 (com
alterações a cargo dos Decretos-leis nOs2.337 e 2.342/87): no REsp-2.658, de
1990, publicado no DJ de 12.11.90, comentou-se o assunto, mas não se chegou
a formular a argüição; no REsp-6.975, de 1992, publicado no DJ de 25.5.92,
fez-se de ofício a argüição e, em seguida, ouviu-se o Ministério Público (Cód.
de ProCivil, art. 480), mas a argüição foi rejeitada pela Turma, contra o voto do
Ministro Dias Trindade. Eis o que disse o Ministro Eduardo Ribeiro, em am~os
os casos: "Será o especial cabível quando a decisão recorrida contrariar tratado
ou lei federal, ou der-lhe interpretação diversa da acolhida por outro Tribunal.
Parece, à primeira vista, que, não contemplada a contrariedade à Constituição,
a ensejar recurso extraordinário (l05, IH, 'a'), não se colocaria a possibilidade
do controle em exame. Assim não é, entretanto. Pode suceder que o Tribunal
local haja decidido de modo a violar o disposto em determinada lei, ou
dissentido da interpretação que lhe foi dada por outro julgado. O especial, em
conseqüência, haverá de ser conhecido. Entretanto, não se afasta, entenda a

Já que se não conheceu da argüição de inconstitucionalidade, os autos

do especial, que se achavam na Corte, tornaram à Turma, e lá não se conheceu
do recurso, de acordo com o mesmo princípio, ou seja, o recorrente teria razão
se em perfeita ordem estivesse a lei, mas, não dispondo ela de eficácia, validez e
vigência, dada a sua incompatibilidade com textos constitucionais tanto pretéritos

como atuais, impunha-se o não-conhecimento do recurso, simplesmente: "é de
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Turma, que aquela mesma lei é inconstitucional. Assim entendendo haverá de
declará-la. O recorrente, que teria direito, em vista do estabelecido na lei
ordinária, não o tem por derivar de norma que não se ajusta à Constituição.
Isto este Tribunal deverá verificar. Note-se que o recorrido, a quem interessaria
o reconhecimento da inconstitucionalidade, não poderá recorrer
extraordinariamente, pleiteando tal declaração, por falta de interesse, já que
não sucumbiu. A solução não pode ser outra. Ao Superior Tribunal de Justiça,
admitindo que a lei, em princípio, confere o direito postulado, não será lícito
furtar-se ao exame de sua constitucionalidade".

se ali, já percorridas algumas etapas do julgamento do especial, pela remessa
dos autos ao Ministério Público (Cód. de ProCivil, art. 480). Se for à frente o
incidente (os autos encontram-se em gabinete), tratar-se-á de prejudicialidade
que, se acolhida, não favorecerá a parte recorrente. Juridicamente. será possível,
nessa hipótese, a argüição no seio do Superior Tribunal.

Nesses dois casos (REsp's 2.658 e 6.975), tratar-se-ia de declaração
contra o interesse da parte recorrente: teria ela razão se a lei não fosse
inconstitucional. Como não se fez a declaração, uma vez que as argüições não
foram à frente, uma nem sequer ganhou corpo e alma, e a que ganhou não saiu
da Turma, logo, a questão não foi submetida à Corte, os recursos especiais
então foram conhecidos e providos, pois, na origem, deixara-se, naqueles casos,
de se aplicar a lei no ponto em que se determinava fossem deflacionadas as
obrigações constituídas entre 1°de janeiro e 15 de junho de 1987.

Por que não é possível se proclame a inconstitucionalidade de preceito
ou ato em benefício da parte recorrente? Lembre-se que, em 1990 e 1992, na
3D Turma, em 1991, na 1a Turma e, em fins de 1992, na Corte Especial, essa
pergunta com todas as suas letras e com todas as suas conseqüências não foi
formulada, por isso que, naquelas oportunidades, a aventada prejudicial, se e
quando acolhida, não iria favorecer a parte recorrente, mas sim, a parte recorrida.
Nesses casos, as argüições nem venceram a fase inicial: nas Turmas, a questão
foi imediatamente rejeitada, e, na Corte, a eventual incompatibilidade resolver-
se-ia como se resolveu na via da revogação (a lei já se achava em vigor),
tornando, assim, os autos à Turma.

Em 1991, em feitos igualmente contrários ao interesse da parte recorrente,
o Ministro Gomes de Barros, por ocasião do julgamento, numa mesma sessão,
dos REsp's 12.267, 12.309 e 12.417, publicados no DJ de 16.10.91, argüia, na 1a

Turma, a inconstitucionalidade do art. 3° do Decreto-lei n° 1.075, de 22.01.70.

Nesses processos, tratou-se de pronunciamento único (evidentemente que a
argüição não prosperou), assim a Turma, julgando os recursos, deu-lhes
provimento. Em sua intervenção, o Ministro Gomes não cogitou de se tratar de
casos em que, se feita, a declaração não iria prejudicar o recorrido. Ao contrário,
ali, iria beneficiá-lo; caso em que teria cabimento, em tese.

Em 1998, apareceu outra oportunidade, mas em vão, quando a 4a Turma,
em virtude da relevância da questão federal versada nos autos, remeteu à Corte
Especial o REsp-182.820, da relatoria.do Ministro Sálvio, no qual se alegava
que a instância de origem não observara o disposto no art. 526 do Cód. de Pro
Civil. Ora, iniciado o julgamento do especial, o Ministro Fontes argüiu, em
questão de ordem, a inconstitucionalidade dessa soi-dirantnorma processual.
Acolheu-se a questão de ordem, sim, a fim de, primeiro, ouvir-se o Ministésio
Público (Regimento, art. 199), se não após um bom e longo debate relativamente
a se se impunha de pronto a oitiva ministerial ou se, antes da audiência, cumprir-
se-ia verificar da razoabilidade da argüição. Em momento algum se falou sobre
o cabimento da argüição - a quem aproveitaria a declaração, se ao recorrente
ou ao recorrido. Como a argüição, logo após a volta dos autos (Regimento, art.
199, § 1°), foi rejeitada, entendendo-se que se não verificava qualquer
inconstitucionalidade, a Corte, talvez em virtude da imediata rejeição da questão
que lhe fora previamente submetida, não tenha mesmo se preocupado com a

Em 1999, durante o julgamento, na 3a Turma, do REsp-92.719, o
Ministro Eduardo provocou discussão constitucional sobre o texto do art. 1°
da Lei n° 8.030, de 12.4.90. Ao seu ver, ocupar-se-ia de norma viciada. Decidiu-
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admissibilidade em tese do incidente. Ensejo até que de novo houve, em vão,
pois o Tribunal, em ocasião também azada, não se pronunciou acerca da

admissibilidade.

utilidade ou conveniência para a decisão da causa. Nesse aspecto, acabará se
cuidando de declaração em tese, própria do controle concentrado-abstrato, da

competência exclusiva do Supremo Tribunal.

Iria se pronunciar depois, ainda que não por expressiva maioria, e não
de modo definitivo, pronto e conclusivo. Particularmente, sempre me afigurou
que o prévio exame da constitucionalidade não haverá de ir ao encontro do
interesse da parte recorrente, não poderá ela se beneficiar com a declaração de
existência de vício na lei, porque ao Tribunal, depois, não assistiriam meios
para o exame do recurso especial- completar o julgamento do feito (Súmula
513/STF). Senão, veja-se. Quando julga, no especial, as causas decididas em
única ou última instância (Constituição, art. 105, IlI), o Superior, como várias
vezes recordado, em princípio não possui o contencioso constitucional.
Essencialmente, cabe-lhe o contencioso infraconstitucional, sabendo-se que a
finalidade do especial é a de zelar pela guarda dos tratados e leis federais. A
questão veiculada no especial há sempre de ter suporte no direito ordinário,
tanto que, se houver no acórdão recorrido outro fundamento, de ordem
constitucional, dois haverão de ser os recursos excepcionais. Vale dizer que,
acolhido seja o incidente a favor do recorrente, impende ao Tribunal reformar
o julgamento local da causa, impondo-se-lhe sem dúvida o provimento do
recurso especial, dado que se estaria diante de acórdão que aplicara lei
inconstitucional. O provimento do recurso pressupõe, porém, o seu
conhecimento, e se o especial não for conhecível? Ao que cuido, dificilmente
- se não, jamais - o será, a não ser que se rompa com uma série de princípios,
como o do prequestionamento, o da demanda, o das questões não suscitadas, o
da não-aplicação do iura novit curia etc. Observe que, para Bittencourt, os
tribunais não devem fugir à tese "sempre que, legitimamente, o exame da
constitucionalidade se apresente útil ou conveniente para a decisão da causa!".
Em tal contexto, a declaração em benefício do recorrente não se apresentará
útil ou conveniente, porquanto, não conhecível o especial (dificilmente, ele o
será; a meu sentir, jamais), a declaração de inconstitucionalidade não terá

De sorte que somente se admite, no âmbito do Superior, o controle

difuso-incidental quando não se requer seja conhecido o recurso especial.

Juridicamente, é possível, em atenção ao interesse do recorrido. Já se mencionou
algumas vezes que o recorrente teria razão se a lei não fosse inconstitucional;

sendo, há de se deixar de conhecer do recurso, simplesmente. De outra banda,
aceita-se possa o Superior, no exercício da competência prevista no aludido
inciso lII, lidar com o texto constitucional se, por exemplo, o vencedor na
instância ordinária assume a condição de vencido na instância especial. É

necessário, todavia, que, nessa hipótese, a questão tenha sido suscitada na

instância de origem, não importando se sobre ela lá tenha havido
pronunciamento, bem como se impõe tenha sido levantada nas contra-razões
do especial. Se o Superior, no julgamento do recurso, não tiver se manifestado

sobre a questão constitucional, cabenros embargos de declaração, a fim de se
ensejar em nome do vencido o recurso extraordinário. O que não é cabível é a
inovação, não podendo o vencedor e depois vencido deduzir novas alegações,

mesmo que de cunho constitucional.

Mas a Corte Especial, com o objetivo de examinar a prejudicial de

inconstitucionalidade, voltou a se reunir no final de 2000 e no primeiro semestre•
de 2001 - já se reunira, por duas outras vezes, em 1992 e 1998 -, reuniu-se

novamente por causa da remessa que lhe foi feita dos autos do REsp-2l5.881,
da relatoria do Ministro Franciulli. Discutindo-se sobre a repetição de indébito
tributário, a 2a Turma acolhera nos autos, de ofício (Regimento, art. 200 e Cód.
de ProCivil, art. 481), a argüição de inconstitucionalidade do § 4° do art. 39 da

Lei n° 9.250, assim redigido pelo legislador de 1995: "A partir de 1°de janeiro
de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
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para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada".
Iniciada a votação, levantei de imediato a preliminar de não-cabimento da
argüição, faltando-lhe o pressuposto de não se prejudicar o recorrido, no caso,
se acolhida, a proclamação da inconstitucionalidade, que se impunha,
prejudicaria exatamente o recorrido, e a Corte, por maioria de votos, vencidos
os Ministros Franciulli, Peçanha, Milton, Ruy e Eliana, reputou sem cabimento
o incidente (sessão de 18.4.01).

prolatara a sentença, a questão era suscitável; não houve iniciativa alguma.
Com a sua inércia, a parte deixou que se operasse a preclusão. Já, para o Ministro
Cesar Rocha, incidente desse feitio não poderá ser suscitado de ofício se trouxer,

para o recorrente, prejudicialidade maior que a contida na própria decisão

recorrida. Aliás, como também fiz constar em meu voto, a declaração, na

espécie, também não beneficiaria o recorrente - o caso era diferente, por isso,

também disse eu, o Superior estaria se pronunciando in abstraeto.

De fato, a argüição não progrediu. Encerrada a votação, verificou-se
que idênticos não foram os fundamentos com os quais a maioria resol veu a
argüição, pela sua rejeição. A mim, era porque o recorrido careceria de interesse
na declaração de inconstitucionalidade, que, se feita, contrariaria amplamente
o seu interesse. Faltava, por conseguinte, cabimento à argüição. Ando
convencido de que a declaração é admissível numa única hipótese: quando

não atinge o interesse do recorrido; portanto, se contrária ao interesse do
recorrente. Se acaso beneficiar o recorrente, a insolúvel questão é a seguinte:
~
como o Tribunal irá depois julgar o especial e decidir a causa se, em tese, o
recurso não é conhecível; o Tribunal não terá meios para conhecer do especial.
Tudo decorre do sistema institucional, jurídico e lógico instalado em 1988,

que destinou, em feitos dessa ordem, a matéria constitucional ao Supremo e a
infraconstitucionaJ ao Superior. Não é que o Superior não tenha o contencioso

constitucional, tem-no, sim, em uma ou duas hipóteses. Leia-se que essa
colocação não diminui o Superior, engrandece-o, ao contrário, ao situá-lo como

o Tribunal da matéria infraconstitucional, de toda a matéria, final e irrecorrível,
no desempenho da competência a que se refere o inciso 111.

Aos votos que lá ficaram vencidos ocorreu, entre outras significativas

rememorações, que a defesa da Constituição é tarefa indeclinável, natural e

própria de todo e qualquer juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que
o Superior ficaria, em assim procedendo, omisso diante da possibilidade de

fazer o controle difuso-incidental, ou que os juízes do Superior tornar-se-iam

juízes de alçada infraconstitucional, exclusivamente. A preocupação residiria
numa eventual limitação de poder, ou numa redução da competência do

Superior. Ao fim e ao cabo, significaria diminuição ou perda de autoridade

(eapitis diminutio).

Tendo em mãos, após pedido de vista, os autos dessa argüição, pareceu
ao Ministro Gomes de Barros tratar-se a matéria em foco de questão preclusa.

É que, ao tempo em que se formou o acórdão, ou mesmo antes, quando se

Dúvida não há quanto à seriedade das objeções, particularmente sucede a

mim, no entanto, que inexiste diminuição ou perda da autoridade, da competência

ou do poder. A orientação que se prega e se advoga e que bem ressoou no meio da
3a Turma não converte em menor o Superior, ao contrário, toma-o maior, mais
forte, com mais autoridade, engrandecido e poderoso, fazendo-o o Tribunal supremo•
da matéria infraconstitucional, como várias vezes já se disse e se diz agora de uma
vez por todas, de todo o direíto comum e com exclusividade, irrevisíveis as suas

decisões, como o Supremo é o Tribunal supremo da matéria constitucional. É
aquele resultado lógico do sistema institucional adotado em 1988, de maneira que

o Superior há sempre de ser a última palavra na interpretação do direito comum,

dele havendo de se dizer o mesmo que se falava de Roma a propósito da causa
finita. Ademais, não se veda de todo ao Superior, no juízo do recurso especial, o

controle difuso-incidental.
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Pois bem, se ao Superior só cabe o controle difuso-incidental quando não
irá beneficiar o recorrente, se, nesse mesmo juízo do recurso especial, lhe é vedado
todo e qualquer pronunciamento sobre eventual contrariedade à Constituição, salvo
raríssimas hipóteses, por exemplo, se o vencedor na instância ordinária se toma
vencido na instância extraordinária e se o Superior inquestionavelmente é o Tribunal
do direito ordinário, irrecorríveis as suas decisões, como melhor se impõe - tudo
que foi lembrado decorre do próprio sistema jurídico-institucional de organização
da instância de superposição -, a melhor das reflexões e a mais sábia das
compreensões é a que está a exigir que algumas disposições atinentes à competência
do Supremo hão de ser despretensiosa e pacientemente meditadas, em exame que
se requer e se impõe, de sorte que, se ao Supremo há de competir a matéria
constitucional, sempre e só, exceto uma ou duas hipóteses de competência originária,
ao Superior há de competir, da mesma forma, a última palavra a respeito da matéria
infraconstitucional, irrevisível e irrecorrível, em qualquer circunstância. Daí que,

ao se estatuir, como se estatuiu na alínea i, I, do art. 102, que compete ao Supremo
processar ejulgar, originariamente, "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal

Superior", há de se ler, em relação ao Superior Tribunal, que aí se rezou que o
habeas cabe apenas na hipótese de descumprimento de preceito constitucional,
jamais de preceito ordinário, do mesmo modo, ao se prescrever, como se prescreveu

na alínea ª, II do art. 102 que compete ao Supremo julgar, em recurso ordinário, os
mandados e os habeas decididos pelos Tribunais Superiores, há de se entender, em
relação ao Superior Tribunal, que há de versar apenas a matéria constitucional (a

matéria infra nasce, desenvolve-se e morre no Superior).

o verdadeiro Tribunal da matéria infraconstitucional, de toda ela e de modo

irrevisível: Em conclusão:

1. É do Superior toda a jurisdição infraconstitucional (direito

ordinário), salvo hipóteses que dizem respeito a determinados

membros de Poder, como o presidente da República

(Constituição, art. 102, 1,12 e g).

2. No exercício das competências previstas nos incisos I e II do

art. 105, livremente o Superior também dispõe do contencioso

constitucional. Por certo, é-lhe lícito o modelo difuso-incidental

de controle de constitucionalidade. Sua palavra não é final; em

tese, sempre haverá o recurso extraordinário.

3. No exercício da competência prevista no inciso 111do art.

105, amplamente o Superior dispõe do contencioso

infraconstitucional. Em princípio, não tem o contencioso

constitucional. Te-lo-á em uma ou duas hipóteses, podendo fazer,

incidente e previamente, declaração de inconstitucionalidade.

Não, se em benefício da parte recorrente.

Se a interpretação que se propõe dessas e de outras competências não
for juridicamente admissível, convoquemos então as férteis, vivas e
descompromissadas inteligências do mundo jurídico brasileiro para que somem
conosco na difícil e interminável empreitada de reformar o Judiciário, a fim de

que, alterando e reformando aqui e ali, possamos, em nome dos melhores
conceitos jurídico-universais, de idéias e reflexões de ontem e de hoje, purificar

o sistema que herdamos dos constituintes de 1987 e 1988, tornando o Superior

4. É do Supremo a jurisdição constitucional. É o Tribunal da

Constituição, órgão mais de natureza política - Corte de Justiça

Política. Do Supremo esperar-se-ia, como alhures se espereu,

se substituísse ao poder moderador. Melhor ficaria se

transformado em Corte Constitucional, exclusivamente.

5. Para zelar pela guarda da Constituição, todos os instrumentos

são úteis, necessários e legítimos ao Supremo. Ao lado do

modelo difuso-incidental, compete-lhe, e somente a ele, o

modelo concentrado-abstrato de controle de

constitucionalidade.
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6. Não é útil, conveniente e nem é legítimo. ao Supremo entrar
na matéria infraconstitucional, cuja jurisdição pertence ao
Superior. Significa que é vedado o conhecimento do
extraordinário a pretexto de ofensa à Constituição e, em seguida,
o desfecho da causa fundado no direito infraconstitucional
(provimento). De acordo com o sistema vigente, apenas o
Superior tem autorização constitucional, mediante o recurso
especial, para decidir as causas aplicando-se-lhes o direito

ordinário.

7. As decisões do Superior, tratando-se de matéria
infraconstitucional, hão de ser finais, irrecorríveis, com
autoridade de coisa julgada, tanto corno já o são as oriundas de
recurso especial, quanto haverão de sê-lo as provenientes do
exercício das competências originária e ordinária.

•
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TITULARIDADE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS SOBRE
O LR. FONTE - OS ARTIGOS 157, I E 158, I DA CF/88

Marco Aurelio Greco
Advogado e Doutor em Direito

sUMÁRIO: I.- Objeto de estudo; 2. -Premissas de anâiise; 2.1.- Iruerpretaçâo

apartir da Constituição; 2.2...Situações jurídicas subjetivas eposições jurídicas;

2.3. - Direito Tributário como direito de superposição; 3. - O regime da

Constituição de 1967 - origem de certas perplexidades; 4.- Repartição das

receitas tributárias na CF88; 4. I. - Interesse diferentemente qualificado pelo

Direito,' 4.2 .. Sausfaçâo do interesse e situações jurídicas subjetivas criadas;

4.3.- Situação jurídica consagrada nos artigos 157, 1 e 158, 1 da CF-88,' 4.4.-

Conseqüências de ser uma potestade direta,' 5. - Titularidade sobre o imposto

retido na fonte,' 5.1.- Alguns acõrdãos do Superior Tribunal de Justiça,' 6.-

Dois tipos de repartição de receita tributária,' 7. - Direito ao imposto incidente

e não ao tifetivamente retido; 8. - Pagamento indevido foito diretamente à União,'

9. - Inocorrência de retenção nafonte e legabdade da ação administrativa,' 10.-

Devolução pela União do valor recebido a maior,' I I. - O §IOdo artigo 159 da

CF88 é impertinente para o eçuacionamenro da questão; 12. - Conclusões .

•

1.- Objeto de estudo

o tema das denominadas "participações" apresenta grande relevância

no contexto da discriminação constitucional de rendas, por ser instrumento

para assegurar recursos em dimensão suficiente para Estados 1 e Municípios

desempenharem suas funções.
I As referências feitas a Estados aplicam-se, também, ao Distrito Federal.
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Neste conjunto, a CF/88 institui um conjunto de previsões dentre as
quais serão objeto do presente estudo as contidas nos artigos 157, I e 158, I
que prevêem pertencerem a Estados e Municípios o produto da arrecadação do
imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e
pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Dois conjuntos de questões cabem ser levantadas a propósito destes
dispositivos, quais sejam:

a) a natureza jurídica da titularidade prevista nos dispositivos; e

b) as conseqüências de, eventualmente, não haver a adequada retenção
na fonte.

Ou seja, a pergunta que surge é a seguinte: na hipótese de um Estado
ou Município não efetuar, a tempo e hora, a retenção do imposto sobre a renda
na fonte incidente sobre certo rendimento pago, quais as conseqüências que
daí advirão?

É o que procurarei examinar no presente estudo.

2.- Premissas de análise

Antes de proceder ao exame específico das duas questões mencionadas,
cumpre relembrar alguns conceitos básicos que servirão de premissas de análise
e elemento referencial para o equacionamento das conclusões apresentadas ao
final do presente estudo.

2.1.- Interpretação a partir da Constímíçãç

O primeiro conceito a ter presente diz respeito ao ponto de partida da

interpretação a ser empreendida.
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O tema envolve, ao mesmo tempo, temas que, por um lado, dizem
respeito ao relacionamento entre Estados-Federados, Municípios e União, no
contexto do pacto federativo, e, por outro lado, versam os critérios de repartição
das receitas tributárias. Ambos os temas estão incrustados na Constituição
Federal, nela encontrando seu referencial básico. Portanto, o exame só pode
ter como ponto de partida a Constituição Federal, pois nela está definido o
perfil do pacto federativo e do relacionamento entre as entidades que compõem
a Federação, bem como a maneira como é regulada a repartição de receitas.

Esta observação que, à primeira vista, poderia parecer despicienda,
torna-se imperiosa para afastar uma tendência que poderia surgir, qual seja
procurar analisar o tema a partir da disciplina jurídica específica da retenção
do imposto de renda na fonte, como se a questão se resumisse ao relacionamento
entre Fisco e Contribuinte. Esta idéia deve ser liminarmente afastada, pois
antes de questionar a natureza da retenção na fonte, ou sua função antecipatória
relativamente ao que vier a ser devido pelo contribuinte pessoa física, é preciso
ter presente a natureza e função da .repartição de receitas tributárias,
especialmente no que se refere ao convívio das entidades públicas num

federalismo solidário.

Em suma, o ponto de partida da análise deve ser a disciplina dada pela

Constituição Federal à repartição de receitas e não o regime jurídico da singela
retenção na fonte. Isto não significa que a interpretação deva centrar-se
exclusivamente nos dispositivos constitucionais, nem que se deva perder de
vista a figura da retenção da fonte. O que se afirma é que, cada tema deve ter o
seu realce adequado, e não mais do que realmente é a sua importância. Neste
contexto, em primeiro lugar cumpre examinar o Texto Federal.

2.2.- Situações jurídicas subjetivas e posições jurídicas

O estudo das questões de Direito Tributário tem se estruturado, em
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grande parte, a partir da noção de obrigação tributária. A partir dela tem se
desenvolvido a doutrina quando examina desde a natureza jurídica do tributo,
até a definição do divisor de águas entre o que corresponderia a uma questão
de Direito Tributário (até o adimplemento da obrigação) ou de Direito
Financeiro (o que sucede depois do seu cumprimentoj.?

Entendo, porém, que o conceito jurídico elementar a ser utilizado para
o fim de proceder à análise do presente tema não é o de obrigação tributária,
mas sim o de situação jurídica subjetiva. A própria obrigação - como demonstra
claramente a teoria dualista - é formada pela reunião de duas relações jurídicas,
integradas, cada qual, por duas situações jurídicas subjetivas distintas.'

Diante do ordenamento jurídico positivo, é possível identificar a

existência de um grupo de regras que, englobadamente consideradas,
corresponde a um feixe de comportamentos juridicamente disciplinados que
alguém pode realizar, e que estão previstos em normas jurídicas. Em suma,
um conjunto de comportamentos juridicamente possíveis.

Quando alguém faz menção a proprietário, credor, locador, está se
reportando a um tipo de situação jurídica; a situação daquele que, em
determinada circunstância, pode ter o comportamento de compelir
juridicamente alguém a cumprir seu dever ou aquele que pode dispor, gozar e
usar de determinado bem material ou imaterial e assim por diante. Quer dizer,
a partir de um conjunto de disposições normativas, alguém passa a ter uma
gama de comportamentos possíveis à sua disposição. Esse feixe de

2 Não é o momento de tecer críticas a esta divisão, mas cumpre deixar consignado que ela, quando muito, tem
função meramente didática, não constituindo limitação à análise das questões denominadas tributárias. De fato, a
título exemplificativo. as contribuições são exigências compuls6rias cuja análise envolve necessariamente o destino
da arrecadação o que perpassa o momento do adimplemento para alcançar a efetiva aplicação dos recursos.

3 Para um exame da teoria dualista da obrigação, vide Fábio Konder Comparato, Essai d'anaiyse dua!iste de
!'ob!igation en dmi: privé, Libraire Dalloz, Paris, 1964.
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comportamentos possíveis denomina-se situação jurídica subjetiva."

Conceito assemelhado ao de situação é o de posição jurídica. Este é

um conceito relacional, no sentido de que somente pode ser identificado a
partir de uma visão comparativa da situação de um, perante a situação de outro.
Somente podemos afirmar que alguém se encontra na posição de exeqüente,
se alguém estiver sendo executado; ou na posição de credor, se puder exigir de

outrem' o seu crédito e assim por diante."

Desta perspectiva, a noção de posição jurídica é uma noção decorrente

da noção de situação jurídica subjetiva, mas tem em vista o seu titular (uma
pessoa perante a outra). Por conseqüência, se, ao invés de comparar indivíduos,

compararmos feixes de alternativas possíveis, teremos a noção de relação

jurídica.

Em síntese, com a busca de um referencial anterior à relação, altera-se

a perspectiva de estudo, pois o ponto inicial passa a ser a noção de situação, a
partir da qual será identificado um titular do conjunto de alternativas possíveis.

Num segundo momento, e na medida em que se compara o conjunto de
alternativas em relação a uma pessoa, temos a noção de posição jurídica e, por
fim, comparando o conjunto de comportamentos que ele pode realizar com o
conjunto de comportamentos que outrem pode realizar, extraímos a noção de

4 As situações jurídicas subjetivas são estudadas, há décadas, pela doutrina estrangeira bastando le~br~r, ~r
exemplo. Santi Romano, Principi di diritto costÍluziona!e genera!e, Giuffrê, ~9~7 e ':r~gmentos de un diccianario
júrfdico, Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1964. No campo do Direito ClVII, le~b~e-se de ~o~é Ca~tan
Tobenas, Situaciones jurídicas subjetilJas, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1963; n? Dl~e~to Ad~l1ll1ls~ra~l~o,
Giovanni Miele, Principi di dirirto ammtnisrrarivo, CEDAM. Padova, 1966; M. S. Giannini, Leziont di diriào
tlm/llinistralÍvo Giuffrê, Milano, 1950. E mesmo os tributaristas, como A. D. Giannini, !sliluzioni di dirirto
mbulario, Giuffrê, 1968, pág. 80 ao tratar do "rapporto giuridico d'imposta"; Gian Antonio Micheli, C~rso di
dirirro tributario, UTET, 1970. pág. 139; José Luiz Perez de Ayala e Eusebio Gonzalez, Curso de derecho tributar/o
(!), EDERSA, Madrid, 1975; Nuno Sá Gomes. As situações jurfdicas tributárias. Lisboa, 1969.

s Não é o caso, nesta oportunidade, de discutir se a posição de credor supõe o inadimplemento (pois, até então, s6
haveria expectativa, ou direito reflexo) ou se já existe a figura ainda que o crédito esteja sujeito a condição, têrmo

ou prazo para pagamento.

6 Para o exame da figura da posição jurídica, veja-se a monografia de Alessandro Offidani, Norma e suuazione nella
semantica gillridica, Giuffrê, Milão, 1958.
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relação jurídica. ramos do Direito." Além de captar - especialmente nos impostos -
manifestações de capacidade contributiva que envolvem, sem sombra de dúvida,
aspectos de cunho econômico, o Direito Tributário utiliza, nos mais diversos
planos, conceitos hauridos de outros campos do Direito. Desde a atribuição de
competência constitucional (ao se referir a seguros, imóveis, doação,
mercadorias etc), até a utilização pela legislação infraconstitucional de conceitos

específicos como compra e venda, loteamento, permuta etc.?

A relação é uma eventualidade na vida das situações jurídicas subjetivas;
serão duas situações que estarão reunidas sob determinada feição. Note-se que
não estou partindo da relação e depois cindindo-a em partes; estou partindo

das situações e, na medida em que se aglutinam com outras situações, isto faz
surgir a figura da relação.

A partir desta visão é possível identificar vários tipos de situação jurídica
subjetiva que resultam da disciplina normativa: poderes diretos ou indiretos,

deveres com ou sem conteúdo econômico, sujeições, ônus, direitos subjetivos
etc. Também podem ser identificadas situações ativas, passivas, com ou sem
correspondência ativa ou, passiva etc." O quadro é amplo e comportaria extensa
exposição que, no entanto, não será aqui desdobrada tendo em vista que o
essencial, nesta oportunidade, é fixar o critério básico de análise do tema
específico.

O relacionamento, entre Direito Tributário e conceitos oriundos de

outros ramos, pode assumir três feições distintas:

a) conceitos utilizados pela Constituição para discriminar

competências tributárias;

b) a lei tributária qualificando o instituto jurídico enquanto tal; e

Em suma, antes de questionar o tema da obrigação tributária, cumpre
identificar, na disciplina constitucional, as situações jurídicas subjetivas de

que estão investidas as partes. Assim, cabe verificar, no Texto Constitucional,
o conteúdo e alcance das normas contidas nos artigos 157, 158 e 159, a partir

das quais será possível determinar o perfil das situações jurídicas subjetivas de
que estão investidos Estados, Municípios, União e cada um dos contribuintes.

c) a lei tributária qualificando certos efeitos jurídicos, quaisquer

que sejam os institutos dos quais decorram.

Estas hipóteses acarretam conseqüências distintas, mas têm em comum

a intersecção de normas, o que impõe sua consideração em conjunto.

2.3.- Direito Tributário como direito de superposição

Independente das inúmeras questões que daí decorrem, cabe acentuar

que as três feições acima indicadas conduzem a conclusão de que a análise da
norma tributária não pode deixar de considerar as normas e conceitos aplicáveis
à situação subjacente que é assumida para fins de incidência. A interpretação

da norma tributária não pode ser feita isolada e destacadamente do contexto

o Direito Tributário não é um setor do ordenamento nem co
conhecimento jurídico que possa encontrar sua plena aplicabilidade
separadamente da realidade econômica e dos conceitos utilizados em outros

K Não é o momento de proceder a um debate sobre a natureza dos denominados "ramos do Direito". nem sobre as
visões teóricas surgidas versando este tema. Para os fins do presente estudo, assumirei o "Direito Tributário" como
entidade que, por razões científicas, normativas ou práticas, indica a circunscrição de um determinado conjunto de
normas, condutas e problemas. Também, não é momento para debater se um ramo do Direito corresponde a um
setor do conhecimento (plano do ser) ou da disciplina (plano do dever-ser).

U Com precisão e simplicidade, Gian Antonio Micheli dizia, em suas aulas, que o Direito Tributário é "um Direito
de superposição",

7 Para um exame, ainda que breve, dos vários tipos de situação jurídica, veja-se o meu Dinâmica da triõuração e
procedimento, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo. 1979, págs. 114 e segs.
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fático e normativo em que se insere. 10 Várias observações merecem ser feitas a este tipo de regulação.

3.- O regime da Constituição de 1967 - origem de certas perplexidades

Primeira - as normas eram aplicadas apenas a rendimentos do trabalho
e de títulos da dívida pública, amplitude mais restrita do que à adotada pela
CF -88 que contempla os rendimentos pagos "a qualquer título" pelos Estados
c Municípios.Algumas perplexidades que cercam o exame do tema podem - quase

certamente - ter sua origem na não-compreensão da profunda alteração
introduzida pela Constituição de 1988, no regime de repartição das receitas
tributárias. I

1

Semmda - a ação a ser realizada pela União correspondia a uma singela
"distribuição" do respectivo montante. A norma qualificava uma conduta a
cargo da União - e não dos Estados ou Municípios - consistente num mero
"rateio" (daí "distribuição") do produto da arrecadação. Estados e Municípios
tinham um mero direito a que houvesse a distribuição.

o exame do regime da Constituição anterior é altamente relevante para
apontar as diferenças subjacentes. Com efeito, o § 1° do artigo 23 e o § 2° do
artigo 24 da CF-67, na redação da EC-l/69, previam que:

"§ 1° - O produto da arrecadação do imposto a que se refere o

item IV do artigo 21 [imposto de renda], incidente sobre
rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública pagos
pelos Estados e pelo Distrito, será distribuído a estes, na forma
que a lei estabelecer, quando forem obrigados a reter o
tributo."

Terceira - O conteúdo do ato da União (=distribuir) seria objeto de
regulação por lei. Vale dizer, os critérios, parâmetros, condições e requisitos
da distribuição seriam fixados em lei específica. Não havia um interesse

imediato, direto, dos Estados nem dos Municípios ao produto da arrecadação.

Quarta - A retenção na fonte, por eles promovida, era definida pela
Constituição como uma obrigação (=quando obrigado).

"§ 2° - Será distribuído aos Municípios, na forma que a lei

estabelecer, o produto da arrecadação do imposto de que trata o
item IV do art. 21 [imposto de renda], incidente sobre
rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por

eles pagos, quando forem obrigados a reter o tributo.
(esclareci e realcei)

Em suma, no modelo da CF-67 na redação da EC-l/69, sempre que a
legislação impusesse, a Estados e Municípios, uma obrigação de reter, a União
compensaria este "dever" de reter o imposto, mediante uma distribuição
(segundo os critérios da sua lei) do produto assim arrecadado. 12 •

A rigor, neste modelo, eles tinham a posição de agentes de retenção da
União;" submetidos ao seu poder, obrigados a realizar certa conduta para

cumprir determinação legal federal que atendia, exclusivamente, ao interesse

10 Não vou. nesta oportunidade. aprofundar o exame do relacionamento entre normas e conceitos de Direito Tributário
e normas e conceitos de outros ramos, tema que justifica. por si s6, um estudo específico e abrangente a respeito.

" No curso de sua vigência, a CF-67 sofreu sucessivas alterações nesta matéria que foram, paulatinamente,
aproximando a disciplina à atualmente vigente. Concentro o comentário na redação original da CF-67, pois nela é
que, a meu ver, se encontra a origem das dificuldades de análise do tema, às vezes suscitadas por alguns.

12 Esta idéia de a retenção na fonte ser vista como imposição legal feita pela União. também se encontra subjacente
b norma do artigo 9°. par. 1° do CTN ao prever que "o disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às
entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa
du prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento e obrigações tributárias por terceiros".

11 A figura do agente de retenção é bem estudada por Hector Villegas, no seu Curso de Finanzas, Derecho Financiem
,J' 7'rtbutario. Depalma, Buenos Aires.
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Neste modelo, havia um único interesse arrecadatório da União, perante

os contribuintes, atuando os Estados e os Municípios como sua longa manus
na qualidade de agentes de retenção, singelos executores da lei federal, sem

interesse direto no produto da arrecadação do imposto, pois este lhes seria

meramente "distribuído".

Em alguns Países, a transferência de recursos pela entidade central a
Estados-membros tem sido regulada mediante a figura jurídica da
"sub -" 14 E fisu vençao. sta igura tem merecido a crítica da doutrina, em função de a
subvenção, em última análise, corresponder a um ato de liberalidade da entidade
central, ainda que cercada de garantias e exigências constitucionais
específicas. i5

arrecadatório federal.

o exame dos artigos 157, I e 158, I da CF-88 - que será realizado infra
- mostra que, no regime atual, a norma está inserida no âmbito de um conjunto
de disposições que se aglutinam em função do objetivo de ampliar os recursos
disponíveis a Estados e Municípios, a partir do conceito de descentralização e

respectivo fortalecimento destas entidades políticas, que informou a Assembléia

Constituinte.

Diversamente de Países que adotam esta feição, o Brasil afasta a idéia

de liberalidade, optando por instituir um regime de efetiva "repartição da receita
tributária", mediante atribuição de situações e posições jurídicas às entidades
públicas.

Ademais. além de ter havido ampliação do âmbito de aplicação destas

normas, os Estados e os Municípios deixaram de ser a longa manas da União
nesta matéria, desaparecendo a figura da "distribuição". Em razão disto, e como
veremos infra, a situação jurídica subjetiva de que estão investidos não é mais

uma situação passiva (=obrigação de reter), mas sim uma situação ativa

(=potestade direta de satisfazer seu interesse).

Esta opção traz, de imediato uma conseqüência, pois a figura adotada
implica tratar-se de "repartição" de uma única unidade sobre a qual a

Constituição atribui uma dualidade de interesses. Ou seja, nas hipóteses
reguladas pelos artigos 157, 158 e 159 da CF-88 (na parte que interessa ao
presente estudo), não se está perante uma única unidade (receita) e um único

interesse (da União), pois se assim fosse, estaríamos perante uma receita pura
de titularidade da União correspondendo, por exemplo, o ato de posterior
"entrega" (artigo 159) a mero ato realizado por sua livre escolha; vale dizer,
efetiva "subvenção".

Um dos temas mais delicados, num Estado de estrutura federal- máxime
quando os Municípios também têm statusconstitucional- é o relacionamento

entre as entidades que o compõem quando se trata de matérias que digam
respeito a finanças, bem como as relativas à definição dos respectivos âmbitos

de competência, arrecadação e partilha do produto arrecadado.

O modelo adotado pela CF-88 não é este! O modelo constitucional
vigente é mais elaborado, exatamente por objetivar assegurar uma participação

maior de Estados e Municípios na receita de impostos de competência federal,
sem que isto dependa de atos de mera liberalidade e conveniência do Poder
Público Federal. Para tanto, a CF-88, diante da entidade "receita tributária",
embora assegure uma competência legislativa exclusiva da União, institui uma

4.- Repartição das receitas tributárias na CF-88

A Constituição Federal de 1988, como as anteriores, contem diversas

regras dispondo sobre a repartição das receitas tributárias.

14 U I t ..m evan amento muuo interessante sobre o tema consta em Victor Uckrnar, Pnnctpros comuns de direito
({)II.l'IIlucionallributário. Capítulo III, Malheiros Editores, São Paulo, 1999.

IS Nus sá~ia~ ~alav~ds de Victor Uckmar .•... é 'por todo~ d:sejado que pelo menos o seu montante não seja entregue
b plena dlscnc~onanedade do governo subvencionador, pois, se fosse assim, o princípio federativo seria modificado',
com u conseqUente - embora lenta, mas certa - destruição da estrutura federal." (Princípios. cit., pág. 128/129).
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dualidade de interesses sobre ela, no sentido de que tanto a União tem interesse

na receita de Imposto sobre a Renda como também o têm os Estados.
como um interesse mediato e dependente de conduta de terceiro (=União),
enquanto, na outra hipótese regula-o como interesse imediato independente

de tal conduta.

Afirmou-se, em parágrafo anterior, que Estados e Municípios têm

interesse na receita tributária federal do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. Não se afirmou, porém, o tipo de perfil consagrado pelo

ordenamento positivo, para resguardar este interesse. !6

Em função disto, pode-se concluir que a competência tributária para

instituir imposto sobre a renda é atribuída com exclusividade à União (editar a
lei respectiva), mas a capacidade ativa para arrecadar e cobrar o montante do
tributo é repartida entre União, Estados e Municípios, estes na parte
correspondente ao imposto incidente na fonte sobre rendimentos que, a qualquer

título, pagarem.

4.1.- Interesse diferentemente qualificado pelo Direito

o mesmo interesse, no sentido de expectativa de alguém perante

determinada situação, pode encontrar no Direito, diversas maneiras de
consagração e proteção, bem como diversos graus de integração entre o seu

titular e o respectivo objeto do interesse.

4.2.- Satisfação do interesse e situações jurídicas subjetivas criadas

Tendo em vista os artigos 157, 158 e 159 da CF-88, e considerando a

relação existente entre Estados e Municípios e a receita tributária de Imposto

sobre a Renda, é nítida a configuração de dois tipos distintos de interesse.

Diante destas duas maneiras pelas quais está estruturado o interesse de
Estados e Municípios, cabe perguntar como é obtida a respectiva satisfação.
Responder a esta pergunta supõe identificar o tipo de situação jurídica a que o
ordenamento positivo dá vida, para o fim de atender à expectativa positiva de

que estão investidos.

De acordo com o artigo 159, I, o interesse dos Estados e dos Municípios

é singelamente mediato em relação à receita tributária. Mediato, no sentido
de que o acesso à referida receita depende de um ato a ser praticado pela União

(o ato de entrega).

Distintas são as situações jurídicas que se verificam no caso.

Ou seja, numa hipótese, o ordenamento positivo qualifica o interesse

Na hipótese do artigo 159, I, a satisfação do interesse de Estados e
Municípios se dá mediante conduta da União consistente em entregar a parcela
pertinente. A norma é imperativa ao prever que este é um dever da União
(="entregará") ao qual corresponde um direito de crédito de Estados e
Municípios ao respectivo montante. Ou seja, a situação jurídica subjetiva de
que estão investidos é uma situação de crédito. Exatamente por ser esta a sua
natureza, a Constituição prevê poderem existir condicionantes à realização do
ato de entrega destes recursos pela União (sem aqui entrar no exame desta

previsão).

Por outro lado, nos termos dos artigos 157, I e 158, I, o interesse de
Estados e Municípios é imediato, no sentido de que o acesso ocorre sem

qualquer ato de terceiro que intermedeie o relacionamento entre eles e a

respectiva receita.

\6 Sobre a noção de interesse e as intersecções que ensejá, veja-se Pietro Gasparri, Teoria giuridica della pubblica
amministrazione; CEDAM. Padova, 1964. págs. 4 e segs. O que se quer sublinhar é que a figura do artigo 159, I corresponde a
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um direito de crédito dos Estados e dos Municípios e um dever de entregar a

cargo da União, o que significa que o interesse à receita tributária - que está

juridicamente protegido e de que são titulares os Estados - somente é satisfeito

mediante o cumprimento do dever a cargo da União. O interesse dos Estados

não é satisfeito por ato próprio e direto deles; a satisfação é mediata, indireta,

por ato de outrem.

Primeiro - Não existe referência a uma situação jurídica passiva a cargo

dos Estados ou dos Municipios (=dever) (como existia na referida redação da
CF-67). A referência é apenas a imposto "incidente" na fonte. Ora, incidência
é efeito direto da norma tributária em função da ocorrência de determinado

fato qualificado para esse fim.

4.3.- Situação jurídica consagrada nos artigos 157, I e 158, I da CF-88

Se&undo - Não há previsão de nenhuma conduta da União como
condição para a satisfação do interesse jurídico de Estados e Municípios. Este
interesse jurídico é satisfeito diretamente pela ação deles (retendo o que lhes

"pertence") .

Diferente é o modelo adotado pela CF-88 nos seus artigos 157, I e 158,

1, assim redigidos:

"Artigo 157 - Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

Terceiro - A situação jurídica subjetiva de que estão investidos Estados

e Municípios é uma situação ativa, consistente em poder realizar a conduta
de atingir o rendimento pago (a título de regime de fonte). A rigor, trata-se - na
terminologia adotada pela doutrina - de uma potestade direta" (esituação

ativa pela qual o titular realiza, sem qualquer intermediação, os atos materiais
necessários para satisfazer seu interesse). 18 Claro está que, tratando-se de atos
que atingem seu patrimônio individual, o contribuinte está protegido contra
investidas injustificadas ou desprovidas de fundamento legal pertinente. Em
suma, as normas dos artigos 157, I e 158,1 contemplam o exercício de uma

potestade legalmente disciplinada.

1-o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias

e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Artigo 158, I - Pertencem aos Municípios:

1- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias

e pelas fundações que instituírem e mantiverem;"

..
4.4.- Conseqüências de ser uma potestade direta

Várias conseqüências se extraem da constatação feita acima.

Além das observações já feitas, no sentido de que o dispositivo apresenta

âmbito de incidência maior do que o da CF-67 na redação da EC-1I69, três

comentários devem ser feitos neste momento e centrados no tema das situações

jurídicas subjetivas.

17 Prefiro utilizar a palavra "potestade" ao invés de simples "poder", pois este, segundo a doutrina referida. tem
sentido um pouco diverso.

18 M. s. Giannini assim define a potestade. "A potestade consiste, pois, num poder de querer ou de agir que,
exercitando-se com base em normas jurídicas, produz situações jurídicas às quais outros sujeitos estão vinculados.
Estes outros sujeitos, de sua parte, suportam: encontram-se, isto é. numa situação passiva de inércia. Situação que
pode ser de vantagem, indiferença, ou desvantagem, que. neste último caso, denomina-se sujeição." (Lezíoni, cit.,
pág. 266. traduzi).
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Primeira -Nesta hipótese, a transferência patrimonial se dá diretamente
do contribuinte para o Estado ou para o Município. Não há interferência

operacional da União. Há uma relação direta entre contribuinte e Estado/

Município (sob o pálio da lei que regular o regime de fonte).

fonte é, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado, embora ela esteja
investida de um poder de reter, este é uma decorrência de um dever de fazê-lo.

Por existir o dever de reter, o ordenamento assegura o poder de a fonte atingir

o rendimento pago. Daí falar-se em dever/poder.

Existindo lei que preveja a incidência do imposto de renda na fonte
sobre determinado tipo de rendimento, e ocorrendo o respectivo fato qualificado,

nascerá o poder jurídico de o Estado ou o Município reter o imposto, não em
nome e por conta da União, mas em nome próprio e para satisfazer interesse
jurídico próprio. A implementação material da norma cabe exclusivamente

ao Estado ou ao Município.

No entanto, na generalidade das hipóteses de retenção na fonte, o valor
objeto da retenção não é de titularidade da fonte. Esta detém o respectivo
montante que, na realidade, deverá ser entregue à União, efetiva credora do

imposto.

Se&UDda- No modelo do artigo 159, I, o interesse jurídico de Estado

ou Município só nasce depois de concluída a fase de arrecadação e cobrança a
ser exercida pela União, diretamente contra os contribuintes, enquanto no

modelo do artigo 157, I os eles têm interesse jurídico direto na arrecadação e

cobrança.

Situação completamente diferente encontramos nos artigos 157, I e 158, I,

pois os dispositivos estabelecem, claramente, que o produto da arrecadação

"pertence aos Estados e aos Municípios". É deles! E se lhes pertence, não é da

União!

Terceira - No modelo do artigo 159, I os Estados e Municípios têm

apenas um direito de crédito contra a União, não mantendo qualquer vínculo

jurídico com os contribuintes, enquanto no modelo do artigo 157, I há vínculo

jurídico direto entre eles e os contribuintes. Os contribuintes estão na situação

jurídica passiva de suportar o exercício da potestade direta pelo Estado
(=situação de sujeição) nada podendo invocar, desde que a conduta estadual
ou municipal se mantenha dentro da esfera regulada pela lei federal que

disciplina a retenção na fonte.

"Pertencer" significar ser de titularidade direta da pessoa indicada

(Estado/Município). Assim como pertence à União o produto da arrecadação
do imposto de renda incidente na fonte relativo a rendimentos que ela pagar,

assim também, pertence ao Estado ou ao Município o imposto de renda relativo
a pagamentos de rendimentos que fizer. Trata-se de hipótese de titularidade
direta sobre o objeto da retenção (=capacidade ativa). Não é caso de mera

conduta instrumental no interesse de terceiro (União) (=agente de retenção).
Trata-se de poder exercido no interesse próprio do Estado ou do Município e

•para operacionalizar arrecadação "que lhe pertence".

5.- Titularidade sobre o valor do imposto retido na fonte 5.1.- Alguns acórdãos do Superior Tribunal de Justiça

A pergunta é pertinente, pois no regime de retenção na fonte, quando a

O entendimento acima exposto, no sentido de que Estados e Municípios

têm titularidade direta sobre o montante objeto da retenção na fonte de imposto

de renda, foi acolhido em decisões do Superior Tribunal de Justiça, em especial

em Conflito de Competência suscitado para o fim de definir se caberia à Justiça

Na hipótese de aplicação concreta do modelo definido nos artigos 157,

I e 158, I da CF-88, cabe perguntar quem é o titular do montante retido.
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Estadual ou à Justiça Federal decidir sobre tais questões.

Ao ensejo do Conflito de Competência n.l 0.108-SP, 19 decidiu-se pela
competência da Justiça Estadual e afirmou-se que o agente estadual, neste
caso, atua no exercício de competência própria e não delegada. É o que se lê na

respectiva ementa:

"CONFLITO DE COMPETENCIA - MANDADO DE
SEGURANÇA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
POR ESTADO FEDERADO - COMPETENCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL (CF ART. 157, I).

I - A teor do art. 157, I, da Constituição Federal, o imposto de
renda retido na fonte é tributo estadual. Assim, o agente estadual,
quando efetua a retenção, age no exercício de competência

própria - não, delegada.

II - Compete à Justiça Estadual conhecer de mandado de
segurança impetrado contra retenção de imposto de renda, no
pagamento de vencimentos de servidor público estadual."

\

No mesmo sentido, são as decisões proferidas no ROMS 6.005-RJ20 e
no AGA n. 339.334-MG,2j esta última com a seguinte ementa (no trecho que

interessa ao presente estudo):

I'> "PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA .. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE POR ESTADO FEDERADO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (CF ART. 157, I).

I - A. teor do art. 157, I, da Constituição Federal. o imposto de renda retido na fonte é tributo estadual. Assim. o
agente estadual, quando efetua a retenção, age no exercício de competência própria - não, delegada.

II - Compete à Justiça Estadual conhecer de mandado de segurança impetrado contra retenção de imposto de renda,
no pagamento de vencimentos de servidor público estadual." (DJU-26.09.94).

20 ReI. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU-16.1O.95.

21 ReI. Min. Paulo Medina, DJU-04.03.2002.
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"DIREITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO-
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FÉRIAS-
PRÊMIO NÃO GOZADAS -CARÁTER INDENIZATÓRIO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ART. 535, INC.
II, DO c.P.c. - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ART. 255 DO

RISTJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO

DEMONSTRADA.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação intentada
com o objetivo de afastar a incidência do imposto de renda,

retido na fonte pelo Estado-membro, sobre parcelas
indenizatórias de férias-prêmio não gozadas,

As férias-prêmio não gozadas e convertidas em pecúnia não
estão sujeitas à incidência do imposto de renda, tendo em vista

seu caráter indenizatório, e não de acréscimo

patrimonial, ,"

Ou seja, embora, sem ter enfrentado especificamente o aspecto aqui
examinado, os acórdãos mencionados apontam no sentido de que Estados e

Municípios têm titularidade direta e própria quanto ao imposto sobre a renda

retido na fonte. Esta a razão pela qual os respectivos agentes figuram como

autoridades coatoras para fins de impetração de mandado de segurança, e o
•Estado responde pela eventual repetição do indébito se houver retenção a maior

do que a devida.

6.- Dois tipos de repartição de receita tributária

A análise aqui empreendida demonstra que a Constituição Federal de

1988 (diversamente do que se podia observar em vários textos anteriores), sob

a rubrica da repartição de receitas tributárias, trata de duas figuras juridicamente
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distintas que, por vezes, não resultam nitidamente separadas.»

a) repartição de receita mediante participação na arrecadação; e

b) repartição de receita mediante atribuição direta de titularidade.

Na primeira hipótese, Estados e Municípios recebem parte da receita
gerada pelo imposto de renda, depois de concluído o processo de arrecadação
e cobrança a cargo da União. Do que for obtido, parte lhes cabe.

Na segunda hipótese, eles têm direito originário e direto sobre o valor
correspondente ao imposto incidente na fonte. Têm titularidade própria para
tanto, pois este montante lhes pertence.

Esta distinção não é meramente formal, trazendo relevantes conseqüências
em diversos campos. A título exemplificativo, menciono apenas duas:

A) - Considerando que a CF-88 atribui uma titularidade direta e imediata
sobre tal objeto e sendo este um interesse jurídico dos Estados e dos Municípios,
constitucionalmente protegido, o exame do regime da fonte e das conseqüências

que podem advir das vicissitudes pelas quais pode passar a retenção, não deve
estar focado exclusivamente no texto da lei ordinária federal que dispuser sobre
a retenção. Assim, por exemplo, não me parece impossível que a lei federal

e"tinga, de modo global, a retenção de imposto de renda na fonte. Porém,
certamente, não pode fazê-lo de maneira restrita de modo a prejudicar o legítimo
interesse de Estados e Municípios.

Vale dizer, a lei ordinária federal que, por absurdo, pretendesse extinguir

apenas a retenção na fonte de imposto de renda relativo a rendimentos pagos----------------------------
22 Roque Carrazza trata, genericamente, das fórmulas adotadas pela Constituição na repartição das receitas tributárias
no seu Curso de Direito Constitucional Tributário. 10' ed. Malheiros, pág. 383 e segs.; Sacha Calmon Navarro
c~elho p'reo.:.up~-se e~ aponta~ o que os ~stados "tê~ direito" e faz uma importante distinção entre participações
"diretas e indiretas, mas nao leva adiante a análise no seu Comentários à Constituição de /988 Sistema
tributário, Forense, 2a. edição. págs. 412 e segs.; Ricardo Lobo Torres. trata do tema sob a ótica dos "ajustes
intergovernamentais" e adota também a distinção entre o caráter direto e indireto a qual, no entanto visualiza sob
a 6tica genérica de participações sobre a arrecadação, no seu Curso de direito financeiro e tributdrio. Renovar,
1993, pág. 302.
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pelos Estados ou pelos Municípios seria, a meu ver, inconstitucional por
Violação ao artigo 157, I e 158, I, pois assumiria a feição de norma
discriminatória e forma indireta de cercear o legítimo interesse estadual ou

municipal à arrecadação direta.

B) - Outra conseqüência a ser mencionada se verifica na hipótese de o
montante retido a título de incidência da fonte vir a ser superior ao montante
devido pelo contribuinte ao ensejo da declaração anual (em função de deduções
ctc.). Neste caso, o contribuinte, embora tenha sofrido a retenção na fonte por
parte do Estado ou do Município, terá direito à restituição do excesso, pois
sofreu a incidência de imposto sobre a renda em dimensão superior à que
resultou constatada. Mas obterá a restituição do excesso diretamente da União
e não de quem procedeu à retenção. Assim é, pois o valor correspondente ao

imposto que incidiu é integralmente destes.

Estas e outras conseqüências igualmente relevantes podem ser extraídas

das conclusões acima expostas.

7.- Direito ao imposto íneídente e não ao efetivamente retido

Outro ponto que merece ser claramente posto, refere-se à amplitude
das normas dos artigos 157, I e 158, I. no que se refere ao objeto contemplado.

•Estados e Municípios têm titularidade direta sobre o produto da
arrecadação do imposto incidente na fonte, vale dizer, que resultar da aplicação

da legislação federal pertinente ao tipo de rendimento pago.

Determinante desse direito não é um fato material (retenção), mas sim
um fenômeno normativo consistente na "incidência" da lei sobre o fato do

pagamento de rendimentos, a qualquer título. O que faz nascer o direito do
Estado e do Município é a subsunção do fato (pagamento de rendimento) à
norma que prevê a retenção na fonte. O fato material da retenção concretamente

Procuradoria-Geral do Distrito Federal 69



feita é evento posterior e independente da incidência, não interferindo com o
regime jurídico por ela deflagrado.

Em suma, a titularidade que a Constituição Federal atribui a Estados e
Municípios não é sobre o imposto meramente "retido" (r=de fato retido), mas
sim sobre o imposto "incidente" (=que resultar do Direito aplicável). Cabe-

lhes o imposto que resultar da adequada aplicação da legislação à situação de
fato concreta e não apenas o montante que tiverem faticamente retido emrazão
do pagamento de rendimentos que efetuarem.

Por conseguinte, a inexistência de retenção (fato material) no momento

oportuno, é evento posterior ao surgimento do direito do Estado ou do Município

ao produto da arrecadação do pertinente imposto sobre a renda. Não elimina

nem restringe o direito que nasceu a seu favor. Tendo nascido o direito, o tema
não é de sua existência, mas sim da adoção de providências concretas no sentido

de seu exercício. A falta de retenção também não atribui à União valores que a

Constituição afirma que não lhe pertencem! Os valores sempre foram (desde a
incidência) de titularidade de Estados e Municípios, e continuam sendo, ainda

.•que não tenha havido, de sua parte, a adequada ação material a tempo e hora.
Entender o contrário é distanciar-se da previsão constitucional expressa.

8.- Pagamento indevido feito diretamente à União

Como exposto, o direito de Estados e Municípios tem por objeto o

valor que resultar da incidência da lei federal que disponha sobre a retenção do

imposto de renda na fonte. Este montante lhes "pertence".

Porém, não se pode deixar de considerar que o contribuinte está sujeito
à legislação do imposto sobre a renda como um todo, mantendo com a união

Federal também uma relação jurídica direta que tem por objeto o imposto
relativo ao conjunto integral de seus rendimentos, ganhos de capital etc.
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Assim, da ótica do contribuinte, seus rendimentos sujeitam-se a um
único imposto (embora a titularidade ativa sobre o respectivo objeto esteja

bipartida por imperativo constitucional).

Isto faz com que se instaure um regime fracionado. No momento do
pagamento do rendimento, incide a norma de retenção e o valor integral que

resultar da aplicação do dispositivo pertinente pertence a Estados e Municípios.
Mas, se - por força da natureza ou do volume de seus rendimentos, ganhos de
capital etc. - o contribuinte, ao ensejo da declaração anual de rendimentos,
apresentar um imposto devido superior ao incidente na fonte, deverá proceder

ao pagamento do excedente diretamente à União, que terá título jurídico direto

e próprio para receber e cobrar o respectivo montante.

Ou seja, do lado passivo há apenas uma pessoa (=0 contribuinte)

enquanto do lado ativo há duas pessoas: Estado ou Município no que se refira
ao valor resultante da incidência da norma de retenção na fonte e União sobre

o imposto que exceder o valor de titularidade do Estado ou Município.

Por esta razão, considerando que o direito da União nasce apenas em

relação ao montante que vier a ser devido pelo contribuinte, no que exceder ao

montante objeto da norma de retenção na fonte, disto decorre que o pagamento

que o contribuinte fizer diretamente à União só é constitucionalmente validado

se corresponder ao excedente acima exposto, pois é o único a ela "devido".
•Isto significa que um pagamento que o contribuinte eventualmente fizer à União,

tendo por objeto montante que corresponde ao valor resultante da incidência

da norma de retenção na fonte (que não foi retido oportunamente), será um

pagamento "não devido à União". Não se trata de um pagamento materialmente

indevido (pois era "devido" a Estado ou Município), mas sim, um pagamento
indevido àquela pessoa (vício subjetivo), pois essa parcela não terá sido entregue

ao legitimado constitucionalmente, mas a outrem.

Em suma, uma vez que o montante relativo ao imposto de renda na
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fonte incidente sobre os rendimentos não pertence à União e sua retenção é de
responsabilidade de Estados e Municípios, duas conseqüências daí decorrem:
(a) não cabe à União exigir o respectivo montante dos contribuintes e (b) caso
tenha havido. pelos contribuintes, recolhimento espontâneo do respectivo
montante a favor da União, este terá a natureza de um pagamento indevido,
cuja adequada restituição têm direito de pleitear e obter, desde que, no lado
oposto, esteja, de algum modo, assegurada a correspondente arrecadação pelo
Estado ou Município, efetivos titulares desse montante.

Para exame do tema, o ponto relevante é a legalidade como princípio
informador da ação administrativa. Não é o caso de repetir extensas e unânimes
manifestações quanto ao sentido e alcance da legalidade como exigência
informadora da ação administrativa.

a) garantia individual de que nenhuma obrigação existirá senão em
virtude de lei (lei como fundamento mediato da pauta de conduta; lei
como base da imposição de padrões de conduta) (CF, art. 5°, lI);

Como princípio positivo da ação administrativa, a legalidade assume a
feição de um critério a ser seguido na conduta individual. Atender ao princípio
não é apenas agir quando a lei determina, mas é, também agir quando se detecta
a ocorrência de algum desvio no cumprimento da legalidade. Assumir a
legalidade como princípio de ação, não é apenas seguir a lei quando disto
decorrem reflexos convenientes ou que interessem à respectiva pessoa jurídica
de direito público. Legalidade como princípio da Administração não visa apenas
interesses públicos específicos, secundários da pessoa jurídica, mas,
principalmente, o interesse público primário de toda coletividade, de ver o
ordenamento jurídico como um todo ser adequadamente atendido.

Assim, ocorrendo, por qualquer razão, hipótese de não realização de
uma conduta prevista como de rigor pelo ordenamento positivo, cabe à
Administração tomar as providências necessárias à sua correção, de modo a
assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico.

Figuremos a hipótese de, por um motivo qualquer, não ter sido feita a
retenção na fonte tal como prevista na legislação de regência. Neste caso, embora
tenha incidido a norma federal que previa a retenção do imposto de renda !la
fonte ao ensejo do pagamento de rendimentos, a circunstância de ela não ter sido
efetuada, a tempo e hora, gerou duas conseqüências imediatas e uma mediata.
Por um lado, a falta de retenção implicou, imediatamente, (a) entrega ao
beneficiário de montante maior do que lhe seria devido e (b) falta de ingresso de
parcela de receita que a Constituição atribui ao Estado ou ao Município; e
mediatamente, (c) o pagamento indevido do respectivo montante à União pelos
contribuintes se e quando isto ocorrer (ao ensejo da declaração de ajuste).

O princípio da legalidade, positivamente consagrado no artigo 37, caput

9.- Inocorrência da retenção na fonte e legalidade da ação administrativa

"Legalidade", grosso modo falando, é a submissão da conduta a um
padrão definido em lei. Esta submissão a um padrão tipifica-se não apenas sob
a ótica da lei em sentido formal mas, principalmente, tendo em conta a

Constituição como figura normativa hierarquicamente superior às leis. Numa
formulação elíptica, tratar da legalidade da conduta é tratar da sua legalidade
em sentido estrito e da sua constitucionalidade.

No regime da Constituição de 1988, a denominada "legalidade" assume
claramente três feições:

b) princípio da ação administrativa (lei como padrão positivo

indispensável da ação administrativa; administração não pode agir sem
lei) (CF, art. 37, caput); e

c) limitação ao poder de tributar (lei como limite à ação do Fisco perante
o contribuinte; Administração não pode agir sem lei, nem agir além do
que ela dispuser) (CF, arU50, I).
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da CF-88, impõe-se igualmente a Estados, Municípios e União, e todos, no
contexto delineado, podem, em tese, encontrar-se na condição de detectar a

ocorrência de um erro consistente na falta de retenção.

constitucional, de modo que caiba a cada um, com exatidão, a parcela

determinada pela Constituição Federal.

Se o erro vier a ser detectado pelo Estado ou pelo Município, caber-lhe-

á adotar as providências adequadas para cumprir os ditames legais, corrigindo
o que, eventualmente, estiver incorreto e reconduzindo sua ação à legalidade
plena. Vale dizer, caberá a eles adotar, perante os beneficiários, quando isto for
possível, providências no sentido de reaver o montante a maior que lhes entregou
por não terem feito a retenção; assim como lhes caberá informar à União o
ocorrido, adotando as providências necessárias para reconduzir a situação ao

padrão da legalidade (constitucionalidade).

10.- Devolução pela União de valor recebido a maior

Cumpridas as exigências que sejam pertinentes para reconduzir a situação

ao seu adequado tratamento constitucional, caberá à União devolver aos contribuintes

o excesso indevidamente recebido que eles tenham pago ao ensejo da declaração de

ajuste anual. por força de uma eventual não-retenção na época própria.

Por outro lado, se o erro vier a ser detectado pela União (e poderá sê-lo
pois, no exercício dos seus poderes de fiscalização, a União pode constatar a
falta de retenção na fonte, em hipótese que a lei federal determina sua realização)
caber-lhe-á, neste caso, igualmente. adotar as providências necessárias para
reconduzir a situação ao cumprimento da Constituição, informando o Estado

ou o Município do ocorrido.
\

Com efeito, não se pode perder de vista que a hipótese analisada não

diz respeito a uma relação comum envolvendo fonte de direito privado e

rendimentos por ela pagos. Trata-se de relacionamento entre Estado, Município

e União no âmbito de uma regra constitucional de repartição de receita tributária.

Entre eles há interesses comuns (o exato cumprimento da Constituição) e não

interesses opostos (controle sobre a conduta de uma fonte privada).

Num Federalismo solidário, não cabe à União nem a Estados e
Municípios olhar e buscar a aplicação apenas da parte do ordenamento positivo
que disser respeito mais diretamente aos seus interesses específicos.
Federalismo solidário é busca de cooperação e entrosamento, no sentido de
assegurar a plenitude da obediência à Constituição." Adotar a postura do tipo
"cada um que busque seu interesse" é a exata contradição da idéia de
solidariedade, é instaurar um regime desagregador e de confronto. Nesta
matéria, não tem sentido existirem interesses opostos. O único interesse que

todos devem perseguir é o interesse da plena aplicação do ordenamento

Também não se pode perder de vista que a natureza do pagamento feito

pelos contribuintes à União, na parte que corresponde ao valor resultante da

incidência na fonte, é de um pagamento subjetivamente indevido (feito à pessoa

errada), pois esta parcela não pertence à União, mas sim ao Estado ou ao Município.
•

Daí o dever de a União devolver-lhes o que recebeu a maior.

Este dever deve ser coadjuvado por providências que assegurem a Estados

e Municípios o recebimento do que lhes cabe. Realmente, como afirmado acima,

o caso não é de um pagamento objetivamente indevido, mas sim de um pagamento

subjetivamente indevido (à pessoa errada). O débito a cargo do contribuinte nasceu

adequadamente; a falha terá ocorrido no seu adimplemento (por ato incorreto da

fonte) e não por inexistência do débito em si.

2J Para um breve comentário sobre o federalismo solidário. veja-se Desafios do foderalismo fiscal brasileiro. de
Tércio Sampaio Ferraz Ir. e meu. publicado na Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. ano 1. n, 2.
julho-dezembro 1998. pãg, 97 e segs.
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o artigo 159, I da CF-88 determina à União que entregue parte do produto
da arrecadação do imposto sobre a renda a Estados, Distrito Federal e Municípios
através dos Fundos de Participação. Seu parágrafo 10estabelece que:

Realmente, o valor retido na fonte a título dos artigos 157, I e 158, I
pertence integralmente a Estados e Municípios sem qualquer dedução. É todo
deles; não há repartição ou fracionamento em relação a terceiros. Forma uma
unidade plena pertencente unicamente àqueles que pagaram o rendimento.

11.- O § lOdo artigo 159 da CF-88 é impertinente para o equacionamento
da questão

"Par. 1°_ Para ifeito de cálculo da entrega a ser e.fotuada de
acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157. I, e 158, r'

Natureza e regime completamente diferentes resultam do artigo 159, I,

pois os 47% previstos no dispositivo são rateados entre todos os Estados, Distrito
Federal e Municípios, mas de acordo com vários critérios, de modo que o valor
que pertence ao Estado ou ao Município em razão da retenção na fonte não tem
qualquer correlação com o crédito a que têm direito por força da participação
previstano artigo 159, I.A Constituição não prevêcorrelação direta e proporcional.P

Numa análise menos aprofundada da questão, este dispositivo poderia
levar ao entendimento de que a figura dos artigos 157, I e 158, I da CF-88 seria
de uma "antecipação" em relação ao que lhes cabe a título do artigo 159, I. Ou
seja, assim como o valor retido na fonte, no relacionamento entre contribuinte
e União, é uma antecipação do que for devido após a apuração anual," assim
também (diriam alguns) o valor retido é uma "antecipação" em relação ao que
for devido aos respectivos Estados e Municípios por força da participação
consagrada no artigo 159, I.

Ou seja, o critério de repartição da receita por participação na arrecadação

(art. 159)não guarda proporção (=85% ou 15%; ou em função principalmente da
população) com o imposto gerado no território do respectivo Estado ou Município.
Por outro lado, o critério de repartição por atribuição direta de titularidade )arts.

157, I e 158, I) abrange a totalidade do respectivo montante.

Com a devida vênia dos que possam assim pensar, entendo que esta
visão desconsidera o Texto Constitucional. De fato, afirmar que a retenção na
fonte é uma antecipação do montante a que Estados e Municípios têm direito
de receber como participação na receita (art. 159, I) é afirmar que existiria
uma única forma de repartição da receita e não duas, como está explícito no
Texto Federal (arts. 157, I, 158, I e 159, I) e foi demonstrado acima.

Note-se, também, que a figura prevista pela Constituição é a de excluir do

montante a distribuir a parcela que pertence aos Estados e aos Municípios em

decorrência da incidência na fonte. Não se contempla uma "antecipação". Tanto é
assim, que se o montante arrecadado por eles a título de incidência na fonte for
superior ao devido por transferência (art. 159), eles nada devem "restituir" ou
"entregar" à União. •

Esta é a grande diferença entre o regime da CF-67, na redação da EC-
1/69, e o regime da CF-88. Naquela, Estados e Municípios agiam por conta e
nome da União (ficando com o produto do desempenho dessa função

É, igualmente, desconsiderar não apenas que a titularidade é bipartida,
mas também que os critérios e parâmetros de repartição em cada uma das
figuras é completamente diferente.

25 Tratando-se de Estados, a Lei Complementar n. 62/89 é explícita ao prever que os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal têm natureza de "transferência" (o que supõe titularidade originária anterior da
União) e serão distribuídos à razão de 85% para as Unidades da Federação integrantes das Regiões Norte, Nordeste
e Centro Oeste e 15% às Unidades integrantes das Regiões Sul e Sudeste. Quanto aos Municípios, a Lei Complementar
n. 91197 estabelece critérios baseados. fundamentalmente, na população de cada um.24 Não vou aqui entrar em pormenores quanto a rendimentos sujeitos a tributação exclusiva etc.
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instrumental); na CF-88, eles agem em nome próprio e por titularidade direta!

12.- Conclusões

d) A União não tem legitimidade para receber e cobrar o valor do

imposto incidente na fonte que não foi objeto de retenção por Estado ou
Município. A Constituição estabelece que a legitimidade da União é apenas
sobre o que exceder ao valor incidente na fonte, pois, quanto a esta última

parte, a legitimidade pertence ao Estado ou ao Município. Tendo havido
pagamento feito diretamente pelos contribuintes à União, englobando montante
que deveria ter sido retido na fonte, o respectivo valor deve ser por ela restituído.
O valor correspondente ao imposto sobre a renda incidente na fonte pertence
ao Estado (artigo 157, I) ou ao Município (art. 158, I), não pertence à União.
Só pertence à União o valor devido pelos contribuintes que exceder ao valor
do imposto incidente na fonte. O pagamento feito pelos contribuintes

diretamente à União até o montante correspondente ao imposto incidente na

fonte configura pagamento a quem não tem legitimidade para recebê-lo. Tem

a natureza de pagamento indevido, cuja restituição os contribuintes têm o direito

de pleitear e obter.

Em suma, são valores diferentes, com títulos jurídicos distintos e
regimes próprios. O fato de o montante de um ser excluído do cálculo do outro
não transforma o primeiro em antecipação do segundo. As vicissitudes, que

um deles sofrer, devem ser tratadas no âmbito da respectiva figura.

À vista das considerações expostas acima, pode-se concluir.

sinteticamente, que:

a) Os artigos 157, I e 158, I da CF-88 atribuem titularidade direta e
própria aos Estados e aos Municípios sobre o montante do imposto sobre a
renda que incidir relativamente a rendimentos que pagarem a qualquer título.

Não se trata de valor recebido por antecipação, nem de valor cobrado por conta
e em nome da União. Trata-se de receita própria por expressa determinação
constitucional. O valor que corresponder à adequada aplicação da legislação

federal do imposto relativa ao rendimento pago pertence a Estados e Municípios.
Esta titularidade, tem por objeto o valor que resultar da incidência da norma e
não o valor que, de fato, tiver sido retido. Por pertencer a Estados e Municípios,
este valor não pertence à União.

e) A circunstância de Estados e Municípios terem direito a uma
participação na receita do imposto de renda (CF-88, artigo 159, I) não afasta o
seu direito referido na conclusão "c", acima. A Constituição investe Estados e
Municípios de duas situações jurídicas distintas com natureza e alcance

diferentes. Pelos artigos 157, I e 158, I atribui uma potestade direta de agir e
uma titularidade própria e imediata sobre o respectivo montante. Pelo artigo
159, I atribui um direito de crédito contra a União. A circunstância de o varor

objeto dos artigos 157, I e 158. I ser excluído do cálculo da participação prevista
no artigo 159, I não a transforma em "antecipação" desta. Suas naturezas e

regimes jurídicos continuam distintos. O direito resultante dos artigos 157, I e
158, I é pleno e incondicionado, atingindo o valor total resultante da incidência
na fonte. O direito resultante do artigo 159, I depende de critérios de rateio,

proporções e parâmetros definidos na própria Constituição e em legislação

infraconstitucional,

b) Na hipótese de não ter havido, à época oportuna, a retenção do
imposto na fonte, o Estado ou o Município terá deixado de exercer urna
potestade (=poder jurídico) de que estava investido, procedendo, por isso, à
entrega ao beneficiário de um montante superior ao que deveria ter entregue.

cj.Neste caso, Estado e Município podem promover a cobrança do

imposto que não foi retido à época própria, fazendo-o diretamente em relação

aos contribuintes, pois este valor lhes pertence. Sua titularidade é direta e

imediata e independe de ação de terceiros (corno a União).
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ACORDO DE ACIONISTAS. ARQUIVAMENTO NA SEDE SOCIAL.
VINCULAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE

CONTROLADA

Nelson Eizirik
Advogado no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A - A NATUREZA J(JIÚDICA E AS FINALIDADES DOS ACORDOS
DE ACIONISTAS

o acordo de acionistas pode ser definido como um contrato celebrado
entre acionistas da companhia para compor seus interesses individuais e para
estabelecer normas sobre a sociedade da qual participam, de forma a harmonizar
os seus interesses societários e implementar o próprio interesse social.

o acordo de acionistas possui natureza acessória em relação ao contrato

social, visto que, apesar de celebrado individualmente entre os acionistas, sua
eficácia depende da existência da pessoa jurídica, em cuja esfera dar-se-á a sua

execução.

Note-se que, apesar de regulados pela lei societária, os acordos de
acionistas caracterizam-se como contratos submetidos às normas comuns de

•
validade de todos os negócios jurídicos de direito privado.

A regulação dos acordos de acionistas pela lei societária não desnatura

o caráter preponderantemente civil das relações jurídicas dele advindas,
conforme esclarecem Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares

Guerreiro! :

I RGBERTO LACERDA TEIXEIRA e JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO Das Soc:iedades Anônimas
DO Direito Brasileiro. São Paulo: José Bushatsky. 1979. VaI. 1. p. 305.
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"Importa assinalar que os acordos de acionistas geram tlireitos
e o!JrigOfões reguloóos su!Jstonciolmente pelo direito comum
e nõo pelo direito tios societlotles, muito embora seus efeiros

jurídicos digam respeito à participação acionária em
determinada companhia, em seus vários possíveis
desdobramentos." (grifamos)

De fato, a disciplina pela Lei das S.A. tem por finalidade apenas

estabelecer os pressupostos necessários à que tais contratos sejam observados

pela Companhia e produzam efeitos perante terceiros.

Portanto, o acordo de acionistas possui natureza jurídica de contrato
e, como tal, está sujeito às normas comuns do Direito Civil, quanto aos requisitos

de validade e eficácia do negócio jurídico.

A regulação dos acordos de acionistas foi introduzida, em nosso direito

societário, pelo artigo 118 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o qual,

em sua redação original. estabelecia que tais contratos poderiam ter por objeto

(i) a compra e venda das ações dos signatários do acordo, (ii) a preferência
'para adquiri-las, e (iii) o exercício do direito de voto.

A Lei n° 10.303, de 31 de outubro de 2001, alterou a redação do capta
do artigo 118 da lei societária, para introduzir expressamente o exercício do

poder de controle como matéria que pode ser disciplinada em acordos de

acionistas.

Assim, após a entrada em vigor da Lei n° 10.303/2001, o artigo 118 da

Lei das S.A. passou a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 118 - Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda
de suas ações, preferéncia para adquiri-las, exercício do direito

de Foto, ou do poder de controle deverão ser observados pela
companhia quando arquivados na sua sede. "
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De acordo com o dispositivo transcrito, os acordos de acionistas podem

ser classificados em duas modalidades básicas, a saber:

a) os acordos de voto, que têm por objetivo a regulação do
exercício do direito de voto ou do poder de controle por seus

signatários; e

b) os acordos de bloqueio, que visam a regular a compra e venda

das ações e a preferência para adquiri-las.

Os acordos de voto prestam-se, primordialmente. à constituição de uma

maioria acionária estável, através da aglutinação dos votos de acionistas

isoladamente minoritários, mediante a subordinação de suas vontades a um

sentido único e previamente determinado.

Os acordos de bloqueio, por sua vez, são, em regra, celebrados em

complementação aos acordos de voto, com o objetivo de assegurar sua eficácia.
Com efeito, ao se restringir a livre transferência das ações vinculadas ao acordo,

impede-se que alguma das partes possa, 'pela simples alienação a terceiros das
ações de sua propriedade, sem conferir o direito preferência às demais, esvaziar

a convenção de voto firmada entre os contratantes.

Vale ainda mencionar que a relação das matérias típicas de acordos de

acionistas, prevista pela lei societária, não impede que outras questões de

interesse das Partes sejam reguladas em tais contratos. .-

No entanto, em tais casos, a sociedade não estará obrigada a observar

as disposições pactuadas no acordo de acionistas, ainda que sejam cumpridos
os requisitos previstos na Lei das S.A. para que o acordo produza efeitos perante

a companhia2 •

2 FRAN MARTINS. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Vol. 2, tomo 1.

p. 120.
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Ou seja, a Lei das S.A. exclui a obrigatoriedade da observância pela

companhia de acordos de acionistas que regulem matérias diversas daquelas
expressamente mencionadas em seu artigo 118.

Portanto, as disposições de acordos de acionistas que podem produzir
efeitos perante a sociedade são apenas aquelas relacionas aos acordos de voto
(exercício do direito de voto ou do poder de controle) ou de bloqueio (compra
e venda das ações ou preferência para adquiri-las).

B-OARQUIVAMENTODOSACORDOSDEACIONISTASPERANTE
A COMPANmA E TERCEIROS

Tendo em vista a sua natureza contratual, os acordos de acionistas, em
princípio, somente produzem efeitos entre as partes convenentes.

Com efeito, em função do princípio da relatividade dos contratos, a
força obrigatória do acordo não pode ser estendida a terceiros, que não

manifestaram sua vontade no sentido de vincular-se ao pactuado entre os
.signatários.

No entanto, apesar de não produzir efeitos diretos perante terceiros, a
celebração de acordos de acionistas, como qualquer outro negócio jurídico,
constitui um fato que, evidentemente, pode produzir efeitos reflexos sobre a
esfera jurídica alheia.3

Diante desses efeitos reflexos, o ordenamento jurídico, em algumas

situações, permite que o contrato possa ser oponível aos não convenentes. Nestas
situações, deve ser conferida publicidade ao negócio, a fim de permitir que os

terceiros possam tomar conhecimento da sua existência e do seu conteúdo.

3 LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES. Estudos e Pareceres Sobre Sociedades Anônimas. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais .. 1989, p. 214.
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Em vista disso, a Lei das S.A. instituiu procedimento específico com o

objetivo de atribuir publicidade aos acordos de acionistas perante a Companhia
e terceiros, obrigando-os, assim, a observar o pactuado entre as partes.

Tal procedimento consiste no arquivamento do acordo de acionistas

na sede social e no averbamento de suas disposições nos livros de registros e

nos certificados das ações, conforme se depreende do disposto no capute § no
1° do artigo 118 da Lei n° 6.404/76, com a redação dada pela Lei n° 10 .303/

2001:

(~rt. 118-Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de
suas ações, prijerência para adquiri-las, exercício do direito de
voto, ou do poder de controle, devemo ser o/Jse,."otIospelo
companltio qlHlllÓo OFIJuiWlÓOS 1It1SUII sede.

§P -As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente
serão oponfveis a terceiros, depois de averlmtlos nos Uvros de
registros e nos certificados de ações, se emuidos" (gri.famos)

Como se verifica, a lei societária estabeleceu dois procedimentos

independentes para conferir publicidade aos acordos de acionistas, sendo cada

um deles aplicável em função da pessoa a quem se pretende estender os efeitos

do convencionado entre as partes.
•

De fato, para que o acordo seja eficaz perante a Companhia, basta que

ele esteja arquivado na sede social (artigo 118, caput), enquanto que para que
ele possa ser oponível perante terceiros faz-se necessário a sua averbação no

Livro de Registro das Ações Nominativas ou no certificado das ações, se estes

tiverem sido emitidos (artigo 118, § 1°).

A razão desse duplo regime de publicidade está vinculada às duas

modalidades de acordos de acionistas disciplinadas pela lei societária, quais

sejam, os acordos de voto e os de bloqueio.
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Em relação aos acordos de bloqueio, é fundamental assegurar sua

oponibilidade perante terceiros, uma vez que somente com a presunção do
conhecimento por parte destes é que lhes poderão ser opostas as restrições à

livre circulação das ações.

das obrigações e ônus deles decorrentes nos livros de registro
e nos certificados das ações, se emitidos (art. 118, caput e §
P). A interpretação sistemática desses dispositivos leva a
conclusão de que as.formalidades respectivas dizem respeito a
objetivos distintos, exatamente aos dois objetivos assinalados
na cabeça do mesmo artigo. O IUfJllivamentodo mslrllmento
do ocomo no sede tio componltia proCIITtlestem/er àpróprio
sociedotle os ttfeitos tio cOllPençõolIOIJIIUOfJlle elo entem/e,
diretamente, com o sell fllncionamento reglllor, isto é o
exercício do voto em assem/Jléia. Já a aver/Jafõo das
estiplllafões dos acordos nos livros de registros e nos
certiflclllios ocionários é apresentatla como com/iflio de ssa
oponiIJiIitIodea 'terceiros: vale dizer, não mais interna corporis,
na atuação dos órgãos societários, mas perante IIÕO-ocionistos,
interesslllios no tllJllisifõo de tIÇõesemitidas pelo sociedotle e
vincllladas a 11m acordo. Ela se refere, portanto, às
eSlÍpll/ofões so/Jrea compra e vemlo de tIÇõese apreferência
plUalllifJlliri-/as." (grifamos)

Os efeitos decorrentes dos acordos de voto produzem-se essencialmente
perante a Companhia, na medida em que é no âmbito dos órgãos sociais que
os convenentes e os administradores por eles indicados devem proferir o voto

de acordo com as disposições pactuadas.

Note-se que ao se afirmar que o arquivamento na sede social vincula a
Companhia aos termos do acordo de acionistas, está-se referindo não apenas à
pessoa jurídica, mas também aos seus administradores, visto que é somente

através deles que a sociedade atua.s

Assim, o arquivamento do acordo de acionistas na sede social destina-

se a impor à Companhia a observância das cláusulas referentes ao exercício do
direito de voto ou do poder de controle, impedindo-a de computar o voto
manifestado em sentido contrário daquele previamente ajustado.

Em outras palavras, a averbação nos livros sociais visa a garantir a

eficácia dos acordos de bloqueio, permitindo que sejam consideradas inválidas

as transferências de ações a terceiros, sem observância dos procedimentos

estabelecidos entre os contratantes.

Neste sentido, Fábio Konder Comparato entende que.>

Ademais, a Lei n° 10.303/200 I confirmou tal entendimento, ao incluir,

no artigo 118 da lei societária, parágrafo dispondo que ao presidente da
assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará
o voto proferido com infraçâo de acordo de acionistas devidamente
IUfJllivlllio".(grifamos)

"Tais formalidades são de dois tipos: o arquivamento da
instrumento do acordo na sede da companhia e a averbação

Ou seja, o dispositivo transcrito condiciona a possibilidade de o

presidente da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia
não computarem o voto proferido em desconformidade com o acordo de
acionistas apenas ao arquivamento do contrato na sede social, não exigindo a

averbação de seus termos nos livros sociais ou nos certificados das ações.
, ARNOLDO WALD. Evolução do Regime Legal do Conselho de Administração, Os Acordos de Acionistas e os
Impedimentos dos Conselheiros Decorrentes de Conflitos de Interesses. In: Revista de Direito Bancário, do
Mercado de Capitais e da Arbitragem. Vol. li, p. 16.

5 FÁBIO KONDER COMPARA TO. Novos Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense,
1981, p. 60. Portanto, a eficácia perante a sociedade dos acordos de voto está

86 Procuradoria-Geral do Distrito Federal Procuradoria-Geral do Distrito Federal 87



vinculada tão somente ao arquivamento do acordo de acionistas na sede social. administração de que participam.

Assim, para que a companhia esteja obrigada a fazer cumprir as
convenções para exercício do direito de voto ou do poder de controle basta que
o acordo seja arquivado em sua sede, não havendo necessidade de averbação
das obrigações pactuadas nos livros sociais e nos certificados das ações.

Os acordos de acionistas serão da espécie acordo de voto em bloco
quando, na respectiva convenção, os seus signatários instituírem um órgão
deliberativo interno, geralmente designado de "reunião prévia".

C-OSACORDOSDEVoro EM BLOCO ("POOLINGAGREEMENTS'')

Em outras palavras, contendo o acordo de acionistas o procedimento
de reunião prévia para que os contratantes decidam antecipadamente sobre a
maneira como irão votar as ações componentes do controle nas assembléias e
como serão dados os votos dos representantes desse mesmo acordo nas reuniões
do conselho de administração ou da diretoria, estará caracterizada a existência

do acordo de voto em bloco. 7

Conforme referido, a Lei n° 10.30312001 incluiu expressamente o
exercício do poder de controle como matéria típica de acordos de acionistas,

reconhecendo, dessa forma, a eficácia perante a sociedade, dos chamados
acordos de voto em bloco ( "pooling agreements ").

O conceito de "pooling agreemenr", como espécie de acordo de
acionistas voltado para o exercício comum do controle societãrio, foi
desenvol vido no direito norte-americano, onde tal acordo institui um mandato
recíproco para as partes. Tal mandato confere aos convenentes que logrem, em
reunião prévia. alcançar o direcionamento do voto do bloco de controle poderes
para votar com todas as ações incluídas nesse bloco, ainda que na reunião
prévia tenha havido votos minoritários discordantes.e

D-AVINCULAÇÃODOSAD~TRADORESAOSTERMOSDOS
ACORDOS DE ACIONISTAS

Desde a promulgação da Lei n° 6.404/76 discutia-se a possibilidade de

os acordos de acionistas vincularem a atuação dos administradores indicados

pelos signatários do acordo.

Pode-se, dessa forma, conceituar o acordo de voto em bloco como

modalidade de acordo de acionistas visando, durante o prazo de sua duração, o
exercício de controle comum sobre sociedade anônima.

A propósito, alguns doutrinadores entendiam que a regra prevista no

artigo 154, § 10, da lei societária, segundo a qual os administradores são
independentes em relação aos acionistas que os elegeram, impedia que aquel~s
estivessem vinculados às obrigações estabelecidas nos acordos de acionistas.

Nesse sentido, os convenentes formam um bloco de ações que deverá
determinar em reunião prévia um sentido único para os votos a serem dados
pelos acionistas contratantes nas assembléias da companhia e pelos
administradores eleitos em virtude do acordo. nas reuniões dos órgãos de

No entanto, o entendimento dominante era que não havia impedimento
legal a que as partes em acordo de acionistas convencionassem sobre a
orientação do voto a ser proferido pelos seus representantes no conselho de

administração.

6 HENN e ALEXANDER. Law or Corporations. 3' ed. West Group: 1983, p. 518 e s. 7 MODESTO CARVALHOSA e NELSON EIZIRIK. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 218.
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A única diferença era que tais cláusulas, embora perfeitamente eficazes
entre as partes, não tinham eficácia perante a sociedade, uma vez que a redação
original da lei societária apenas previa a obrigatoriedade de a companhia
assegurar o cumprimento dos acordos sobre o exercício do direito de voto nas
assembléias gerais.

ou de membros tio consellto tle IIIIministroção eleitos nos
termos tle acomo tle acionislos, assegura àparte prejudicada
o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista
ausente ou omisso e. no caso tle membro tio conselho de
IIIIministroção, pelo consellteiro eleito com os votos tio parte

prejutlicotlo. "(grifamos)Assim, no regime original da Lei n" 6.404/76, a vinculação das
deliberações do conselho de administração ou da diretoria ao acordo de
acionistas era considerada cláusula acessória de tal contrato, visto que, embora
dele integrante, não era oponível à sociedade.

Como se verifica, o dispositivo legal transcrito:

Nessas condições, as sanções para o descumprimento da aludida
cláusula acessória davam-se apenas inter partes, fora do âmbito da sociedade
objeto do acordo.s

a) obriga opresidente do conselho de administração ou o diretor-
presidente a não computar o voto proferido pelo conselheiro ou
diretor em desacordo com o direcionamento de voto dado pelo

bloco de controle,' e

Com a entrada em vigor da Lei n° 10.303/2001, a lei societária passou
a dispor expressamente que o acordo de acionistas arquivado na sociedade
vincula não apenas o exercício do direito de voto pelos acionistas em assembléia
geral, mas também os administradores indicados por tais acionistas, no que
respeita às deliberações do órgão de que participem.

b)faculta que conselheiro ou diretor eleito em virtude do acordo
vote pelo administrador ausente ou que se absteve de votar.

'~rt. 118_.(....)

Assim, a cláusula que vincula os administradores aos termos dos acordos
de acionistas deixou de ter caráter meramente acessório, passando a ser ela
vinculativa para a sociedade, que deverá observá-la nas reuniões do conselho

de administração ou da diretoria.

Note-se que a obrigatoriedade de observância das disposições do acordo
de acionistas pelos administradores constitui conseqüência direta do
reconhecimento do poder de controle, e não apenas do exercício direitcçde

voto, como matéria que pode vincular a sociedade.

Isto porque, na maioria dos casos, o poder de controle é exercido
primeiro nos órgãos da administração da companhia, para, depois, exprimir-se

na assembléia geral.?

É o que dispõem os §§ 8° e 9° do artigo 118 da Lei das S.A., in verbis:

§ 8J.O presidente da assembléia ou do órgão colegioóo tle
tlelilJeTtlfão tio companhio não computará o voto proferido
com liifração de acordo de acionistas devidamente arquivado.

§92 O não comparecimento à assembléia ou às reuniões tios
órgãos tle atlministração tia companltia, bem como as
abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas Com efeito, nas instâncias administrativas da sociedade se tomam

deliberações fundamentais para a companhia, seja para sua implementação

8 MODESTO CARVALHOS A e NELSON EIZIRIK. op. cit .• p. 227.
9 MODESTO CARVALHOS A e NELSON EIZIRIK. op. cit .• p. 212.
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direta, seja para propor à assembléia geral a aprovação de determinadas matérias
relevantes previstas no acordo de acionistas.

certamente ofizeram para traçar uma política para a companhia
obter o interesse social nos seus três níveis, o que dellllHllio
uma orienlllfÕO uniforme RII contllllll dos cOlIPenentes, quer
como acionistas quer como administradores, pois, como é curial.
adquiriram a qualidade de controladores. Portanto, sua
qualificação em relação ao papel desempenhado junto à
companhia passa por esses trêsplanos: controladores, acionistas
e administradores, nõo sendo côngruo IJlleo ohIoflio em limo
dessos posições posso conlTtlritlr o tio 01lÚtl 011tios outms. Em
termos hierárquicos pode-se constatar que em primeiro p/ono
eslÓoposiçliode controlotlor,pois é o que exerce defato opoder
e dita apolítica da companhia, sendo assim o o"ediêncio o ess«
pólflico efoilo lItlhH'tII do ocon/o qjllStodo IJlle ocompanlltl o
ocionisltllJlIIUIIiooóministrotlor. (....)

Dessa forma, seria inócuo o acordo de acionistas que versasse sobre o
exercício do poder de controle, mas que não vinculasse a atuação dos
administradores nomeados pelos integrantes do bloco de controle.

Vale salientar que não há incompatibilidade entre o dever de
independência do administrador, previsto no artigo 154, § 1°, da Lei das S.A.,

e o acatamento das decisões que os signatários do acordo de acionistas adotaram
em reunião prévia.

Isto porque o próprio acordo deve conformar-se com o interesse social,
consoante o § 2° do artigo 118 da lei societária, que prescreve que os "acordos
não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no
exercício do direito de voto ou do poder de controle".

Em conseqüência, o interesse social deve ser absolutamente preservado
pelos termos do acordo de voto em bloco, bem corno na sua execução e
implementação.
"

Certamente que não há nada de estranho nessa colocação, que
apenas ressalta o coerêncio IJlle deve existir no "usco dos
interesses tio compmzllio, que são também, como é evidente, os

dos acionistas " (grifamos)
o acordo de voto em bloco constitui meio eficiente para o exercício do

poder-dever de controle, que é imprescindível para a consecução do interesse
social. da realização do seu objeto e de seus fins.

Vale dizer, o controle comum deve ser exercido em bloco nas diferentes

instâncias deliberativas da companhia, visto que a eventual existência de
dissidência no grupo de controle levaria a urna conturbação na vida societária,

•
com grave e irreversível prejuízo para o interesse social.De fato, é do interesse da sociedade que o poder de controle seja exercido

de forma coerente e harmônica, não se devendo permitir que o grupo que detém
o controle possa adotar urna orientação nas assembléias da companhia e outra
diversa nas manifestações dos seus órgãos de administração.

Assim, o voto em bloco obtido na reunião prévia atende ao interesse
dos acionistas participantes do controle e ao mesmo tempo, ao interesse social,
visto que este identifica-se com o interesse comum dos sócíos.u

Neste sentido. Waldírio Bulgarelli entende que: 10

"(....)Não se há de esquecer que, ao tomarem opoder de controle,
Acrescente-se que a não observância do pactuado no acordo de voto

em bloco pode prejudicar não apenas a companhia, mas também os investidores

10 WALDfRIO BULGARELLI. Questões Atuais de Direito Societário. São Paulo: Malheiros,1995. p. 195 11 MODESTO CARVALHOSA e NELSON EIZIRIK. op. cit.• p. 221/222.
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que nela aplicaram seus recursos, conforme enfatiza Paulo Cezar Aragão 12 :

"Seria, enfim, absurdo - como acontece hoje --que os acionistas
assinem os acordos, em aparente boa-:fé, os conselheiros sejam
nomeados cientes desses acordos e. mais adiante, por força de
tal ou qual divergência, se invoque a suposta 'liberdade de
consciência 'para descumprir o pactuado.

Essa eventual obstrução ao exercício do poder-dever de controle comum
acarreta responsabilidade para o administrador, caracterizando violação aos
princípios de lealdade, boa fé e diligência que devem marcar a conduta dos

participantes do controle comum.

Enfim, cumpmo conlTofot/o,;pordefinÍfõo, a melllor
lIIIlIIeim de m/ministrar qualquer comptlllllio. Os acordos de
acionistas são públicos, deles tomam conhecimento os
investidores em gera~ e certamente. ao escolherem tal ou qual
companhia para aplicar recursos, jazem-no na expectativa de
que sejam seguidos os compromissos públicos dos acionistas
constantes do acordo e do estatuto." (grifamos)

Assim, a infringência do acordo, por ação ou omissão, por parte de
qualquer administrador eleito em virtude do mesmo, constitui conduta ilícita,
contrária ao interesse social, não podendo em conseqüência prevalecer. 13

Diante disso, conclui-se que os membros do conselho de administração
e da diretoria estão vinculados ao disposto no acordo de acionistas no que

respeita aos seus votos proferidos nas reuniões de tais órgãos, não sendo tal
vinculação incompatível com seus deveres de administrador.

Diante disso, caso um administrador pretenda desrespeitar a orientação
de voto dada pelos acionistas convenentes, o presidente do órgão (conselho de
administração ou diretoria) terá a obrigação de suspender a eficácia desse voto
contrário, bem corno os demais representantes do acordo nos órgãos de
administração poderão exercer o direito de voto em nome do administrador
que descumprir o pactuado, conforme dispõem os §§ 8° c 9° do artigo 118 da
Lei das S.A..

Dessa forma, não poderá o administrador representante do acordo de
acionistas obstruir o exercício do poder de controle estabelecido na convenção
de voto em bloco, visto que, ao desobedecer à diretriz dada pelo bloco de
controle. estará ele atuando com abuso de poder.

E - A EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS ACORDOS DE ACIONISTAS
ÀSSOCffiDADESCONTROLADAS

Questão também relevante refere-se à possibilidade de os efeitos dos
acordos de acionistas abrangerem não apenas a companhia na qual os
contratantes detêm ações, mas também as sociedades por elas controladas.e

De fato, o voto contrário à orientação tornada pelos acionistas
convenentes constitui não apenas obstrução ao cumprimento do acordo, mas
também forma de lesão ao interesse social, pois poderá impedir o exercício
do poder-dever de controle nas deliberações a serem tornadas nos órgãos
administrativos da sociedade.

Trata-se dos denominados "acordos em cascata", isto é, aqueles
celebrados em holdings para produzirem efeitos nas subsidiárias, direta ou

indiretamente controladas.

A respeito, mesmo no regime original da lei societária, a jurisprudência

havia se manifestado no sentido de que os "acordos em cascata" vinculam
12 PAULO CÉSAR ARAGÃO. A Disciplina do Acordo de Acionistas na Reforma da Lei das Sociedades por Ações
: Lei n? 10.303. de 2001. IN: A Reforma da Lei das Sociedades Anônimas coord., Jorge Lobo. Rio de Janeiro:
Forense, 2002. p. 377. 13 MODESTO CARVALHOS A e NELSON EIZIRIK, op. cir.• p. 230.
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todas as sociedades integrantes do "grupo" empresarial, conforme se verifica
da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes
termost- :

"Num ponto, todavia, houve-se com desacerto o julgado, ora
revisto. indevidamente, limitou a expansão da eficácia dos
acordos de acionistas, que, anteriormente ao presente pleito,
eram aceitos, sem restriçâo, por todas as umdades componenzes
do grupo empresarial Ora, assim deve prosseguir o estado de
coisas, conforme o d((/endem a inicial e o recurso dos autores.
Vinculam-se à Celisa algumas firmas, como a Usina Costa
Pinto, a Santa Bárbara e quero mais, ao passo que àPrimavera
também estão vinculadas empresas como a Usina da Barra, a
Cia. Agrícola Pedro Ometto e demais, aludidas nos autos.
Inegavelmente, ficlllll sujeitos aos pllCtOS, sem os cerceios
injllStificmlomente estipulotlos no decúório de primeiro grtlu.

A execução dos pactos parassociais, portanto, há de ser .feita
de modo indivisível, pois a indivisibibdade lhes é inerente.
Ocorre, necessariamente, o chamado Çefeito cascata. ".
(grifamos)

Vale dizer, a decisão supra transcrita reconheceu que os acordos de
acionistas podem, válida e eficazmente, estabelecer obrigações para os
representantes dos seus subscritores nos órgãos societários das companhias
controladas.

A Lei n° 10.303/2001, a propósito dissipou qualquer dúvida porventura
existente em relação à validade dos acordos de acionistas destinados a produzir
efeitos em relação às sociedades controladas.

14 Apelação Cível n" 161.344-119 - TJ/SP - Quarta Câmara Cível- Relator: Exmo. Sr. Ney Almada, 1992.
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Isto porque, em primeiro lugar, a Lei n? 10.303/2001 passou a
reconhecer a eficácia perante a companhia dos acordos para disciplinar o
exercício do poder de controle.

A lei societária, ao regular o poder de controle, admite expressamente
a existência do controle indireto, isto é, aquela modalidade de poder própria
de um grupo ou estrutura de sociedades, quando o poder de controle deriva de
relações societárias entre as companhias e é exercido através dos órgãos sociais
de outra companhiar> .

De fato, o artigo 116 da Lei das S.A. estabelece que o poder de controle
pode ser exercido pelo "grupo de pessoas sob controle comum ", enquanto
que o artigo 243, § 2°, menciona que a sociedade controladora pode controlar
sua controlada "diretamente ou através de outras controladas li.

Há ainda referência expressa ao controle indireto no artigo 254-A da
lei societária, segundo o qual deve ser realizada oferta pública de aquisição
das ações dos minoritários não somente no caso da venda direta, mas também
quando houver alienação indireta do controle acionário.

Portanto, a Lei das S.A., ao regular o exercício do poder de controle,
está sempre abrangendo também o controle indireto.

Em vista disso, como o artigo 118 da lei societária passou a mencionar
os acordos de acionistas para o exercício do poder de controle, fica claro que.
a eficácia do acordo estende-se a todas as modalidades nas quais o poder de
controle pode se manifestar, inclusive, o controle indireto.

Assim, uma das conseqüências de a Lei n° 10.303/2001 ter incluído o
exercício do poder de controle como matéria típica dos acordos de acionistas
foi o reconhecimento expresso da possibilidade de tais contratos produzirem
efeitos em relação a todas as sociedades controladas, direta ou indiretamente,

ISALFREDO LAMY FILHO e JOSE LUIZ Bl:LHOES PEDREIRA. A Lei das S.A •• Rio de Janeiro: Renovar,
1996. p. 625.
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por seus signatários.

Além disso, conforme referido, a Lei n° 10.303/2001 também vinculou

os administradores eleitos pelas partes às disposições dos acordos de acionistas,
o que reafirma o entendimento de que estes estão aptos a produzir efeitos
perante as sociedades controladas.

De fato, o poder de controle sobre as sociedades controladas é exercido
através dos integrantes dos órgãos de administração da controladora, que
possuem legitimidade para manifestar a vontade desta no âmbito de suas

subsidiárias.

Logo, por estarem obrigados a observar as disposições do acordo de
acionistas, os administradores da companhia controladora, ao atuarem como
representantes desta perante os órgãos sociais das controladas, também não
podem contrariar o pactuado entre as partes do acordo.

Ou seja, ao manifestar a vontade da controladora nos órgãos sociais da

controlada, está o administrador obrigado a seguir o sentido do voto determinado

pelos membros do bloco de controle.

Nessas condições, não há dúvida de que os efeitos do acordo de
acionistas serão diretamente estendidos para as sociedades controladas.

Portanto, a Lei n" 10.303/2001 veio a consagrar o entendimento, já
manifestado pelajurisprudência, de que são legítimos os acordos de acionistas

que se destinam a produzir efeitos em relação a todas as companhias integrantes

de um "grupo" de empresas.

•
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Leonardo Greco
Professor Titular de Direito Processual Civil da
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e da Universidade Gama Filho.

, EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO ERGA OMNESDE
CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE EM

RELAÇÃO À COISA JULGADA ANTERIOR

1. Ultimamente têm sido veiculadas manifestações expressivas de reputada

doutrina e de julgados de tribunais no sentido de relativizar a autoridade da

coisa julgada por decisão ulterior em nova causa, quando ares judicata, não

mais suscetível de ação rescisória, se revela evidentemente injusta ou afrontosa

da dignidade humana ou de algum direito fundamental, ou se sobrevém

declaração erga omnes de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade da

lei em que se fundamentou o julgado através de decisão definitiva de mérito

do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou

declaratória de constitucionalidade.

Parece-me que o tema deve ser analisado a partir de certas premissas,

sem as quais o intérprete e o jurista podem ser levados a encarar o problema

emocionalmente, movidos pelo nobre sentimento da busca incessante da justiça,"

mas na verdade muitas vezes influenciados por uma prévia e subjetiva valoração

do justo e do injusto, que vai em busca dos argumentos para fundamentar

conclusões previamente estabelecidas.

A primeira premissa nada mais é do que uma constatação histórica de

que a coisa julgada no Direito brasileiro sempre foi e continua sendo ainda

muito frágil. As razões políticas ou culturais dessa fragilidade são várias. De

início, a tradição romana, de julgamentos privados, que levava o legislador a
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simplesmente ignorar a força do julgado nulo, considerado inexistente, que
sempre podia ser atacado por uma ação subseqüente, como a ilifitiatio judicati
ou a restitutio in integrum. Em verdade, conforme demonstrou
CALAMANDREl1 no seu incomparável estudo sobre a Cassação Civil, foi o
Direito Germânico que instituiu o princípio da validade formal da sentença,
com eficácia erga omnes e não sujeita nem mesmo a qualquer impugnação
recursal, como conseqüência do costume dos julgamentos em assembléias
populares e, num segundo momento, em escabinados igualmente de composição
popular.

Na fusão do Direito Germânico com o Direito Romano, a partir do
século XI, o Direito estatutário assimilou o princípio germânico da validade

formal da sentença, introduzindo a querela de nulidade para em casos de vícios
mais graves do julgado possibilitar o abandono do respeito absoluto à sua
autoridade e aproveitando a restittaio in integrum romana para corrigir as
injustiças decorrentes de erros de fato",

Até hoje o Direito Alemão, na disciplina do instituto que ali corresponde
,à nossa ação rescisória, que é a Wiederaufoahme des W:ifahrens (revisão do
procedimento), preserva a identidade de uma ação de nulidade
(Nichtigkeitsldage) ao lado de uma ação de restituição (Restitutionsklage)3 .

Mas o Direito reinol, nos confins mais longínquos da Península Ibérica,
onde foi mínima a influência do Direito Germânico, preservou nas Ordenações
a tradição romana da sentença nula como sentença inexistente, ou sentença
nenhuma, na expressão do título 75 do Livro IH do Código Filipino, que não
precisava de qualquer ação para rescindi-la".

'Piero Calamandrei, "La cassazione civile", in Opere Gillridiche, voI. VII, Morano ed., Napoli, 1976, págs. 100 e ss.

2Calamandrei, ob.cit., págs. 131 e ss.

3§§ 578 a 591 do Código de Processo Civil alemão.

'A epígrafe do título 75 do Livro III das Ordenações Filipinas é muito expressiva: "Da sentença, que por Direito he
nenhuma, e como se não requere ser della appelJado, e como em todo tempo póde ser revogada" (Ordenações
Filipinas, Livros ff e ffl. ed. da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1985, pág.684.
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Somente em 1.843, já no Brasil independente, é que foi criada

formalmente a ação rescisória, em seguida incorporada ao Regulamento 737
de 1.850, como mais um meio de arguição de nulidades da sentença, com
prazo prescricional de 30 anos, como todas as ações pessoais, e facultando o
desfazimento do julgado por qualquer violação de direito expresso, mesmo
que a questão em que se fundamentasse a ação tivesse sido amplamente debatida
e decidida em todas as instâncias do processo de que havia resultado a sentenças.

De lá para cá, a evolução foi mínima. Na verdade, a escancarada

vulnerabilidade da coisa julgada pela ação rescisória, que não tem paralelo em
nenhum sistema processual moderno, subsiste até hoje com a complacência

da doutrina, à exceção da luminosa tese de Luís EULÁLIO DE BUENO
VIDIGAL, que procurou limitar a violação de literal disposição de lei apenas

às leis de direito material" .

As únicas limitações impostas ao instituto no curso do tempo,
igualmente sem uma mais detida reflexão teórica, foram as reduções do prazo
para cinco anos no Código Civil de 1.916 e para dois anos no Código de
Processo Civil de 1.973, e a adoção pelo Supremo Tribunal Federal da atécnica
Súmula 343, que jazeu como um cadáver durante décadas e de repente

ressuscitou para alguns casos, não para outros, assentada na insustentável

premissa de que a incerteza ou a dúvida se sobrepõe à lei e de que a mesma lei
pode ter mais de uma interpretação. É o mesmo lava-mãos da Súmula 400, que.
felizmente jaz no silêncio do sepulcro, embora nunca o STF tenha assinado o

atestado de óbito da sua revogação.

A impropriedade do prazo, ao mesmo tempo muito longo e muito curto,
e que o legislador brasileiro insiste em ignorar, e o pouco prestígio de que

'Pontes de Miranda (Tratado da ação rescisória, ed. Forense, Rio. 4' ed., 1964, págs.91 e ss.) contesta essa evol~ção.
tentando demonstrar que a prática, na vigência das Ordenações Filipinas, já era a de depender a anulação da
sentença de nova decisão judicial.

'Lufs Eulálio de Bueno Vidigal, Da ação rescisória dOJ'jlllgados. ed. Saraiva, São Paulo, 1948.
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goza a coisa julgada entre nós têm levado a situações iníquas e até mesmo
escandalosas: de um lado, a suspensão da execução de sentenças transitadas
em julgado através de liminares e cautelares em ações rescisórias, a recusa do
seu cumprimento com O oferecimento de embargos à execução para rediscutir
a justiça da decisão, e a criação legal ou pretoriana de outras ações autônomas
de impugnação; de outro lado, a insatisfação com uma coisa julgada iníqua,
que não encontra limites para corrigir sentenças injustas, contrárias à verdade
objetiva ou inconstitucionais, mas que o faz somente para alguns, e não para
todos.

2. Para examinar o conflito entre a coisa julgada e a declaração de
constitucionalidade ou inconstitucionalidade, assim como para avaliar se a
demonstrada vulnerabilidade da coisa julgada é compatível com o Estado
Democrático de Direito instituído entre nós a partir da Constituição de 1988,
considero necessário assentar uma segunda premissa, ou seja, se a coisa julgada

é um direito fundamental ou uma garantia de direitos fundamentais e, como
tal, se a sua preservação é um valor humanitário que mereça ser preservado em
igualdade de condições com todos os demais constitucionalmente assegurados;
ou, se ao contrário, é apenas um princípio ou uma regra de caráter técnico

processual e de hierarquia infra-constitucional, que, portanto, deva ser preterida
ao primado da Constituição e da eficácia concreta dos direitos fundamentais e

das demais disposições constitucionais.

Na verdade, a fragilidade da coisa julgada no Brasil tem outras causas,
além da justificação histórica. Ainda não nos desprendemos do paternalismo

herdado da colonização portuguesa. O juiz, como outrora o rei, é soberano, lei
animada sobre a terra, lei acima das leis, que pode conceder ilimitadamente a
qualquer súdito a graça da reparação da injustiça, mesmo quando cometida
por outros juízes.

A coisa julgada está mencionada expressamente apenas no inciso
XXXVI do artigo 5° da Constituição, segundo o qual "a lei não prejudicará o

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

De outro lado, a fragilidade da coisa julgada parece inevitável para
,corrigir erros de uma Justiça sem credibilidade, afogada no excesso de causas,
que justifica a perda da qualidade e da confiabilidade das suas decisões e
propicia que se consolidem julgamentos iníquos.

Se o controle concentrado de constitucionalidade tivesse natureza

legislativa, ainda que apenas com o caráter de legislador negativo, como pensam
alguns, a coisa julgada por si só já estaria preservada pelo advento da decisão
erga omnes do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional. A
Corte Constitucional teria criado um direito novo, no caso da declaração de
inconstitucionalidade, aplicável apenas para o futuro. Mas a doutrina polemiza

•
sobre a natureza legislativa, política ou jurisdicional do processo constitucional,
o que não permite extrair do mencionado dispositivo o acolhimento da coisa
julgada como garantia ou direito fundamental, tanto mais que no Brasil, a
doutrina constitucional e a jurisprudência, com freqüência, atribuem a esse
dispositivo apenas o alcance de consagrar a irretroatividade da lei, e não de dar
dignidade supra-legal à coisa julgada, o que encontraria óbice na universal

admissão deações rescindentesde julgados.

Por fim, last but not the Ieasr, o Estado demonstra um grande interesse

na fragilização da coisa julgada, não só para eternizar a rolagem da sua
moratória, que a Justiça penosamente administra, desvirtuando o papel do
Judiciário de guardiã dos direitos dos cidadãos, mas também porque a falência
do aparelho burocrático estatal e as deficiências da sua defesa judicial têm

contribuído para a consolidação e execução de decisões judiciais absurdas,
freqüentemente noticiadas, como as que teriam determinado o pagamento de
indenização pela desapropriação de imóvel já anteriormente desapropriado,
ou o pagamento de correção monetária sobre débito já anteriormente corrigido,
entre outras. Todavia, parece-me que a coisa julgada é uma importante garantia
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fundamental e, corno tal, um verdadeiro direito fundamental, corno instrumento
indispensá vel à eficácia concreta do direito à segurança, inscrito corno valor e
corno direito no preâmbulo e no caputdo artigo 5° da Constituição de 1988. A
segurança não é apenas a proteção da vida, da incolumidade física ou do
patrimônio, mas também e principalmente a segurança jurídica.

relações jurídicas e dos respectivos efeitos travadas e produzidos sob a égide

da sua própria decisão.

A coisa julgada é, assim, uma garantia essencial do direito fundamental

à segurança jurídica.

"La seguridad, una de las principales aspiraciones humanas,
sólo puede entenderse tomando en consideraciân la dimensión
social deI hombre. En cuanto característica de la condición
humana se puede dijinir como la pretensión de todo sujeto de
saber a qué atenerse en sus relaciones con los demás. Cuando a
la segundad la a4ietivamos de "jurídica ': estamos pensando en
la ldoneldad dei Derecho para lograr ese saber a qué aienerse '-tl •

Em recente estudo sobre as garantias fundamentais do processo",
recordei que na jurisdição de conhecimento, a coisa julgada é garantia da
segurança jurídica e da tutela jurisdicional efetiva. Àquele a quem a Justiça
reconheceu a existência de um direito, por decisão não mais sujeita a qualquer
recurso no processo em que foi proferida, o Estado deve assegurar a sua plena
e definitiva fruição, sem mais poder ser molestado pelo adversário. Se o Estado
não oferecer essa garantia, a jurisdição nunca assegurará em definitivo a eficácia
concreta dos direitos dos cidadãos. Por outro lado, a coisa julgada é uma
conseqüência necessária do direito fundamental à segurança (artigo 5°, inciso
I, da Constituição) também dos demais cidadãos, e não apenas das partes no
processo em que ela se formou, pois, todos ..aqueles que travam relações jurídicas
com alguém que teve determinado direito reconhecido judicialmente, devem
poder confiar na certeza desse direito que resulta da eficácia que ninguém

pode negar aos atos estatais.

Valho-me aqui das preciosas lições do eminente Professor da
Universidade de Santiago de Cornpostela, CÉSAR GARCÍA NOVOA7, que
se aplicam inteiramente ao Direito brasileiro.

Diz ele:

A segurança jurídica é o mínimo de previsibilidade necessária que o
Estado de Direito deve oferecer a todo cidadão, a respeito de quais são as
normas de convivência que ele deve observar e com base nas quais pode travar
relações jurídicas válidas e eficazes.

Nesse sentido, é a jurisprudência mais recente da Corte Européia de

Direitos Humanos, que reconhece que a coisa julgada é uma imposição do
direito à tutela jurisdicional efetiva. Assim, nos casos Brumarescu v.Romêni~
julgado em 28/10/99; Puiiar v.Reino Unido, julgado em 10/6/96;
Antonakopoulos, Vortsela e Antonaéopouiou v. Grécia, julgado em 14/12/99;

e Antonetto v.Itália, julgado em 20/7/200010
•

Quando uma dessas normas jurídicas se torna controvertida e o Estado,
através do Poder competente que é o Judiciário, declara quem tem razão,
atuando a vontade da lei, ele revela e impõe ao demandante e ao demandado a
norma que licitamente eles devem respeitar corno representativa da vontade
do próprio Estado, não sendo lícito a este, depois de tornada imutável e
indiscutível essa manifestação de vontade oficial, desfazê-la em prejuízo das

o recurso a fontes internacionais ou estrangeiras é inteiramente

'César Garcia Novoa, E! priflcípio de seguridad jurídica en materia lributaria, ed. Marcial Pons, Madrid, 2000.

"Ob.cir., pág.20.

'Uamfltias fUfldall1entais do processo:, o processo justo, 2002. inédito.

111 V. Mario Chiavario, "Diritto ad un processo equo", in Sergio Bartole, Benedetto Conforti e Guido Rarrnondi,
Commentario 01/0 Convenzione Europea per /0 Tutela dei Diri/r! del/'Uomo e del/e Lsberrà FOfldamefllali, CEDAM,
Padova, 2001, pág.17l.
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pertinente, não só porque os Direitos Humanos hoje constituem um rol de
direitos fundamentais consagrados em tratados em vigor em quase todos os
países do mundo, entre os quais o Brasil, mas também pela estruturação de
sistemas supra-nacionais de controle de sua eficácia, como a Corte Européia
de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, baseados

num conteúdo mínimo uniforme desses direitos.

CÉSAR GARCÍA NOVOA também aponta o alcance dado na doutrina

e na jurisprudência americana e européia à segurança jurídica como
conseqüência do Estado Social e Democrático de Direito, e como valor,

princípio e direito do cidadão" .

MAURO CAPPELLETTI, em clássico estudo" , demonstrou que a

prejudicial constitucional, que é objeto do controle concentrado da Corte
Constitucional, é ação autônoma, com elementos individualizadores próprios,
que não a identificam com as ações individuais em que a questão constitucional

tenha indispensável relevância. O processo constitucional das liberdades, como
ele o denomina, tem por objeto uma norma abstrata: é uma categoria autônoma
jurídico-processual. O seu objeto imediato é a anulação da lei inconstitucional.
E o seu objeto mediato é a eliminação do estado de sujeição da coletividade à
norma impugnada. Outro é o objeto das ações individuais, que almejam atribuir
ao autor um bem da vida, que não é objeto de qualquer pronunciamento no

processo constitucional.
Mas é claro que a segurança jurídica não é um direito absoluto, como

absoluto não é nenhum outro direito fundamental, nem mesmo a vida, que

pode ser sacrificada para salvar outra vida, por exemplo!".

Por mais valiosos do que a coisa julgada, a ela devem sobrepor-se a

vida e a liberdade do ser humano e, por isso, a declaração de
inconstitucionalidade deve determinar sempre a anulação de qualquer

cdndenação criminal anterior com base na lei invalidada" .

Não há, portanto, que falar em coisa julgada erga omnes. A coisa, o
bem da vida, atribuído ou não a uma das partes na ação individual, não é
atribuído a ninguém no processo constitucional, da qual não é ela objeto. A
força vinculante que decorre do controle concentrado corresponde à eficácia
do precedente da common law, não tendo autoridade, por si mesma, para

sobrepor-se ao ato de vontade do Estado que no julgamento do caso concreto

atribuiu o bem disputado a este ou àquele litigante 15 •

3. Precisamos agora assentar uma terceira premissa, qual seja a de saber se a
decisão do STF que declara erga omnes a inconstitucionalidade ou a

constitucionalidade da lei tem força de coisa julgada, no sentido de que ela
implica em um julgamento coletivo de todas as causas em que o dispositivo

legal questionado tenha sido ou possa vir a ser aplicado.

Não há, pois, coisa julgada posterior a desfazer coisa julgada anterior,

mas dois atos de vontade do Estado com as respectivas eficácias delimitadas

pelos respectivos objetos litigiosos. •

4. Uma quarta e última premissa diz respeito à definição da função do controle

de constitucionalidade no Estado Democrático de Direito.
"Ob.cit., págs.27 e ss.
I2É conhecida a lição de Norberto Bobbio de que somente existem dois direitos fundamentais realmente absolutos:
não ser torturado e não ser escravizado (A Era dos Direitos, ed. Campus, Rio de Janeiro, 15' tiragem, 1992, pág.187.

13v. a respeito o § 79 da Lei sobre o Tnbunal Constitucional Federal da Alemanha, in Lufs Afonso Heck, O tribunal
constitucional federal e o desenvolvimento dos princlpios constitucionais, ed. Sergio Fabris, Porto Alegre, 1995,
pág.295: também o artigo 30 da Lei sobre a constituição e o funcionamento da Corte Constitucional italiana, in
Codice di Procedura Cipi/e, ed. Giuffrê, Milano, 2000, pág.671.

As pedras fundamentais em que se assenta toda a organização política

14 La pregiudizialitá costituzionale ne/ processo civüe. ed. Giuffrê, Milano, 2' ed., 1972, págs.35/37.

I; V. Alessandro Pizzórusso, "Gli effetti delle decisioni delle Corte costituzionali nei giudizi ordinari", in Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedera Civile, ano XLI, 1987. pág.911.
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do Estado Democrático de Direito são a dignidade humana e o respeito aos
direitos individuais e sociais dos cidadãos, conforme destacado no preâmbulo
e no artigo 1° da nossa Carta Magna.

dos direitos fundamentais.

Não é o Estado que cria e define o alcance dos direitos fundamentais.
São os direitos fundamentais que justificam a partilha de poderes e a organização
estatal e condicionam as ações do Estado.

o controle da constitucionalidade das leis serve aos direitos
fundamentais. A organização dos poderes, o federalismo, o sistema partidário
e eleitoral, a Constituição Econômica, o sistema tributário, todos servem à
realização dos valores humanitários almejados pela Constituição.

Conforme acentua BACHOp6 os direitos fundamentais deixaram de

ser vazios ou outorgados por concessão do Estado, tornando-se direitos
diretamente aplicáveis. Antes os direitos fundamentais só valiam no âmbito da
lei; hoje as leis só valem no âmbito dos direitos fundamentais.

Por isso, das decisões sobre a constitucionalidade das leis não podem
decorrer violações a direitos fundamentais, pois isso representaria o
desvirtuamento da função primordial do próprio controle. A própria Corte
Constitucional, para evitar vazios legislativos ou incertezas, pode modular os
efeitos das suas decisões, como permite entre nós o artigo 27 da Lei 9.868/99.
Mas se ela não o fizer, os próprios juízos ordinários devem fazê-lo, pois também
eles são guardiães dos direitos fundamentais.Nesta concepção antropocêntrica do Estado de Direito, o vigor do

controle judicial de constitucionalidade decorre da enérgica pretensão de validez
das normas materiais da Constituição, uma pauta de valores que não foi criada
pela Constituição, nem se esgota na Constituição (artigo 5°, § 2°), mas que a
Lei Maior foi haurir nos valores determinantes da cultura ocidental e numa
idéia de homem que descansa nesses valores 17 •

"

Nesse sentido, os próprios tribunais constitucionais e a jurisprudência
dos tribunais ordinários, tanto norte-americanos quanto europeus, sem

abandonar a normal retroação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, passaram a reconhecer implícita ou explicitamente certos
limites a essa retroação.

Por isso, hoje em dia não cabe mais distinguir sistemas de controle de
constitucionalidade em que prevalece a eficácia ex nunccns ex tunc, os primeiros
vinculados às idéias de KELSEN de proteção da Constituição simplesmente
através de incisões profiláticas no ordenamento jurídico para simplesmente
eliminar o que exorbite dos limites estabelecidos pela Constituição, e os
segundos ao direito de resistência e à jurisprudência constitucional norte-
americana. A regra que predomina no mundo ocidental, mesmo naqueles países
que instituíram o controle de constitucionalidade a partir do modelo kelseniano,
é a da eficácia retroativa ou ex zune", E essa regra é conseqüência do primado

Nos Estados Unidos, a Corte Suprema, a partir do caso Linldetter,
julgado em 1965, passou a modular essa retroação, para não vulnerar situações
definitivamente pacificadas por sentenças passadas em julgado'". •

Na Itália, a jurisprudência ordinária, interpretando declarações de
inconstitucionalidade da Corte Constitucional, começou a impor limites à

retroação que passaram a ser adotados pela própria Corte Constitucional,
preservando os efeitos das relações exauridas e as situações já atingidas pela
prescrição" .

,. OUo Bachof, Jueces y Constitudón, ed. Civitas, Madrid, 1987, págs.39/41.

17 Bachof, ob. e loc.cits.

"Alessandro Pizzorusso, ob.e loc cits., pág.917.

'9 Marilisa D' Amico, Giudizio sulle leggi ed efficodo tempomle delle decisioni di incostituzionolità, ed. Giuffrê,
Milano, 1993, pág.38; César Garcia Novoa, ob.cit., pág.212.

20 Marilisa D' Amico, ob.cit., págs. 104 e ss.; idem, pág.135; Alessandro Pizzorusso, ob. e loc.cits.
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Na Alemanha, preservam-se os efeitos das decisões judiciais anteriores
à declaração de inconstitucionalidade" , salvo condenatórias criminais, e proíbe-

se qualquer ação fundada em enriquecimento sem causa decorrente de situação
gerada pela lei invalidada. Admite-se a frustração dos efeitos futuros das
decisões judiciais pretéritas", mas a matéria é polêmica, justamente pelo

conflito entre a justiça material e a segurança jurídica'" .

Entre nós, parece-me inteiramente acertada a opinião de HELENA DE
ARAÚJO LOPES XAVIER26. para quem a invalidade da lei declarada
genericamente opera de imediato, anulando os efeitos dos atos praticados no
passado, salvo, com relação à coisajulgada e ao ato jurídico perfeito; no campo
tributário, especificamente, isso significa que a declaração de
inconstitucionalidade não atingirá a coisa julgada, nem deve alcançar o
lançamento definitivo, os créditos prescritos e outras situações que denotem

vantagem econômica para o contribuinte" .
Em Portugal, o artigo 2820 da Constituição também ressalva os casos

julgados da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade com força

obrigatória geral" .

CÉSAR GARCIA NOVOA, referindo-se especificamente à matéria

tributária, e comentando decisões do Tribunal Constitucional espanhol, mostra
como a declaração de inconstitucionalidade não pode atingir situações jurídicas

consolidadas, seja por sentenças judiciais transitadas em julgado, seja por
decisões administrativas definitivas, seja pelo recolhimento espontâneo do

tributo pelo contribuinte" .

s. Com essas premissas, parece-me claro que a declaração de

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em controle concentrado de
normas pelo Supremo Tribunal Federal não deve ter nenhuma influência sobre

anteriores sentenças transitadas em julgado que tenham fundamento em
entendimento contrário ao do STF sobre a questão constitucional.

2 •••••• ficam intatas as decisões que não podem mais ser impugnadas, as quais estão baseadas numa norma declarada
nula.,", são as palavras do texto do § 79 da Lei do Tribunal Constitucional Federal alemão, na tradução de Luís
Afonso Heck, ob.cit., pág.295.
22Gilmar Ferreira Mendes, Jutisdição Constitllcional, ed. Saraiva, São Paulo, 1996, pág.192.

23 V.Klaus Schlaich, "El Tribunal Constitucional Federal Alemán", in Ttibllnales Constltucionales Europeos, ed.
Centro de Estúdios Constitucionales, Madrid, 1984, pãgs.l93/194, que convém transcrever: ••...las decisiones ya
adoptadas sobre la base de la ley nula no dejan de existir. Se declara en cambio aberto el recurso de revisión para
aquellos juicios penales que gozan de la fuerza de cosa juzgada y que reposan en una ley que ha sido declarada
ulteriormente nula. De otra parte, las decisiones que no están sometidas ya a casación y contra las que no se ha
planteado un recurso de amparo mantienen su vigencia. En la medida en la que la ejecución no haya sido realizada,
deviene ilícita. El impuesto ya pagado no será reembolsado, a menos que el deudor de un impuesto haya planteado
un recurso administrativo previo contra em acto impositivo, y no haya todavia decisión sobre dicho acto que goce
de la fuerza de cosa juzgada. Esta resolución dei conflicto a la mitad de camino entre la seguridad jurídica y la
justicia material - en el caso concreto prevalece la seguridad jurídica en favor dei mantenimiento de la situación
legal _ es necesariamente riguroso, y por tanto mui discutido, ya que en numerosos supuestos su resultado no es

satisfactorio" .
""Art. 2820 Efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade.

A segurançajurídica, como direito fundamental, é limite que não permite

a anulação do julgado com fundamento na decisão do STF. O único instrumento

processual cabível para essa anulação" quanto aos efeitos já produzidos pela
sentença transitada em julgado, é a ação rescisória, se ainda subsistir o prazo

para a sua propositura.

De qualquer modo, as próprias ações previstas no ordenamento infra-
•

constitucional como meios de ataque da sentença transitada em julgado, a saber,

a ação rescisória, os embargos à execução com fundamento no artigo 741,
inciso I e parágrafo único, e a querela de nulidade, por aplicação extensiva das
hipóteses do artigo 741-1 às sentenças que não ensejam execução autônoma,

"Ob.cit., págs.21O/215.

2.Helena de Araújo Lopes Xavier. Conseqüências da Declaração de /nconsarucionaiidad« in Revista Dialética de
Direito Tributário, n° 21, pág.47 .
27 A respeito da prescrição, vai se firmando o entendimento do STJ que determina a recontagem do lapso prescricional
a partir da declaração de inconstitucionalidade pelo STE Essa orientação não merece apoio, Pelo princípio da actio
na/a, o contribuinte já tinha o direito de ação, antes da declaração de inconstitucionalidade. Qualquer juiz poderia
ter recusado a aplicação da lei por inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade
em controle abstrato não é a decisão a que se refere o inciso III do artigo 165 do CTN.

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

.3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário do Tribunal Constitucional quando a norma
respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo menos favorável ao

arguido.
....................................................................................................
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merecem severa análise à luz da segurança jurídica como direito fundamental
e da coisa julgada como garantia desse direito.

podem apresentar-se em conflito, mesmo porque a valoração desses direitos e

a sua ponderação em face de outros pode apresentar-se controvertida ou

polêmica, deve ser respeitada a escolha do legislador, que sepulta qualquer

nova demanda após o decurso do prazo para a ação rescisória.
De fato, na hipótese do inciso I do artigo 741 do CPC (nulidade de

c~tação no processo de conhecimento que correu à revelia do réu), estamos
diante da colisão de dois direitos fundamentais: o da ampla defesa e o da

seg~rança jurídica. O legislador optou pela prevalência do primeiro, em
detnmento do segundo, opção essa absolutamente razoável, porque constituiria
uma violência aceitar a prevalência da coisa julgada oriunda de um processo

em que o réu em concreto não teve real possibilidade de defender-se.

Igual conflito entre direitos fundamentais ocorre na revisão criminal

~m favor do réu, que se resolve em favor do valor preponderante que é a
liberdade de locomoção, também em detrimento da coisa julgada ..

. Nos casos de rescisória por vícios processuais extremamente graves

(m~o~petê~cia absoluta, impedimento, prevaricação, concussão ou corrupção
do JUIZ e VIOlação de coisa julgada anterior), estamos diante de nulidades

absolutas por falta de pressupostos essenciais e indisponíveis de formação da
própria coisa julgada, que justificam a sua anulação.

Já nas demais hipóteses de rescisória, caberia uma análise mais
minuciosa que o presente estudo não comporta. De plano, observo que rescisória

c~m a amplitude da existente entre nós não encontra paralelo nos principais

SIstemas processuais modernos. Rescisória que ressuscite questão de direito
ampla e definitivamente resolvida no juízo rescindendo, com fundamento no

artigo 485- V do CPC, parece-me violar claramente a garantia da coisa julgada.
E rescisória por erro de fato, prova nova ou falsa prova, somente me parece

admissível por não ser possível de outro modo assegurar a eficácia de algum

~u:r~ direito fundamental mais valioso que justifique o sacrifício da segurança

~undIca, o que deverá ser objeto de ponderação in concreto. De qualquer modo,

a falta de uma pauta clara de hierarquização dos direitos fundamentais que

Uma última palavra deve ser reservada à disposição constante da Medida

Provisória 2.180/01, mantida em vigor pela Emenda Constitucional n° 32/01,

que ampliou a vulnerabilidade da coisa julgada através dos embargos à

execução, com a introdução de parágrafo único ao artigo 741 do CPC, tornando

inexigível a dívida se o título judicial se fundar lei ou ato normativo declarados

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou

interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição. Nela se nota a clara

intenção de transpor para o Direito brasileiro a hipótese da parte final do § 79

da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal alemão, que preserva os

efeitos pretéritos da coisa julgada, mas impede a execução futura. Entretanto,

o ilegítimo legislador governamental, com o sectarismo que o caracterizou

nos últimos anos, importou a regra pela metade, ou seja, permitiu o bloqueio

da execução, mas não garantiu a manutenção intacta dos efeitos pretéritos da

coisa julgada. Também omitiu o legislador governamental a ressalva de que

não cabe qualquer repetição do que tiver sido recebido com base na lei

posteriormente declarada inconstitucional.

Tanto quanto aos efeitos pretéritos, quanto aos efeitos futuros da decisãõ

proferida no controle concentrado, parece-me inconstitucional o disposto no

referido parágrafo único do artigo 741, que encontra obstáculo na segurança

jurídica e na garantia da coisa julgada, salvo quanto a relações jurídicas

continuativas, pois quanto a estas, modificando-se no futuro os fatos ou o direito,

e no caso da declaração erga omnes pelo STF pode ter sofrido alteração o

direito reconhecido na sentença, cessará a imutabilidade dos efeitos do julgado,

nos termos do artigo 471 do CPC.
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6. Em síntese, a segurança jurídica, como direito fundamental, assegurada pela
coisa julgada, não permite, como regra, a propositura de ação de revisão da
coisa julgada como conseqüência da declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2002

\
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RECURSOS CÍVEIS ORDINÁRIOS E REGIMENTAIS, NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Humberto Gomes de Barros
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

o Superior Tribunal de Justiça foi concebido para unificar a aplicação
e interpretação da Lei federal, em todo o Brasil. Para que tal objetivo seja
atingido, a Constituição Federal de 1988 outorgou competência a essa Corte,
para conhecer de recursos especiais - apelos também concebidos pela nova
Carta Política, como desdobramento do recurso extraordinário. Não seria
despropósito afirmar que este recurso constitui a razão de ser do novo Tribunal.

o Constituinte, entretanto, não restringiu a competência da nova Corte,
ao controle da legalidade. Pelo contrário, outorgou-lhe alentada faixa de
competência originária, além de confiar-lhe o conhecimento de recursos
ordinários I •

o Art. 105, da Constituição Federal, em seu item I, relaciona as oito

espécies de processos que integram a competência originária do STJ. Já o
inciso 11, do Art. 105 enuncia os recursos ordinários. Eles ocorrem nos

processos:

a) de Habeas corpus e Mandados de Segurança, julgados pelos

tribunais estaduais ou regionais federais, em única ou última

instância, quando a decisão for denegatória;

b) em que Estado estrangeiro ou organismo internacional, litigar
com município ou pessoa domiciliada no Brasil.

I .Carlos Mário da Silva Velloso - O Superior Tribunal de Justiça - competências originária e recursal- in Recursos
no Superior Tribunal de Justiça - Ed. Saraiva. 1991 -pags. 3 e segts.
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Para os estudiosos do processo, os recursos ordinários não funcionam
como boas musas. A inspiração de tais doutores, ao que parece, ofusca-se pelo
charme das complicações e armadilhas que pavimentam os caminhos do recurso
especial.'

admitidos, os 430.000 agravos de instrumento visando dar seqüência a recursos
especiais abortados no juízo de admissibilidade? . Neste sentido, mais justo

seria chamar ordinário o recurso especial.

Nesta dissertação, interessam, apenas, os recursos CÍveis. Deixemos,
pois, ao largo o recurso em HC.

Tampouco, é correto emprestar aos recursos ordinários, as acepções
pejorativas da palavra que os nomeia: para demonstrar a injustiça de semelhante
acepção, basta lembrar que eles incidem nos processos mais nobres de nossa
estrutura judicial aqueles que tratam dos remédios constitucionais do Habeas

Corpus e do Mandado de Segurança" .
I· ORDINÁRIO. POR QUÊ?

Por que, então, o recurso mais comum chama-se especial, enquanto o

mais raro denomina-se ordinário?De início, embora desnecessário, vale esclarecer a razão pela qual estes

recursos consideram-se ordinários.

1. Que está na ordem usual das coisas; habitual, useiro, comum:

Como se sabe, o recurso é um incidente processual que se instaura, a

partir do momento em que a causa foi resolvida. O objetivo do recorrente é,
justamente, modificar a decisão que lhe contrariou os interesses. Para que se
instaure este incidente, e com ele, um novo procedimento, é necessária a
conjunção de várias circunstâncias, cada-uma, por si, insuficiente para gerar o

recurso.

O adjetivo "ordinário" - diz o Aurélio Eletrônico - vem do latim e
significa:

2. Regular, periódico, costumado, freqüente:

3.'De má qualidade; inferior: Não basta, por exemplo, que haja um pronunciamento judicial. É
necessário que nele tenha ocorrido uma decisão. Um despacho de mero
expediente não comporta recurso. É necessário, também, que a decisão lese o

interesse de quem manifestou o recurso. •

4. De baixa condição; baixo, grosseiro; mal-educado:

5. Medíocre, vulgar:

6. Bras. Sem caráter; reles, ruim. Se a pretensão inicialmente manifestada pelo rec?rrente não resultou
diminuída, ameaçada ou denegada pela decisão, o recurso não terá cabimento.

O mesmo se há de dizer, a respeito do apelo manifestado além do prazo
reservado pela lei, ou daquele dirigido a órgão incompetente. Um recurso
dirigido ao Supremo Tribunal Federal, versando matéria de natureza não

Não se pode considerar usual qualquer dos recursos ordinários. Se
considerarmos a freqüência com que são interpostos, verificaremos que o
número deles (cerca de doze mil) é irrisório, em comparação com o de recursos
especiais (oitocentos e trinta e quatro mil, se acrescentarmos aos 404.000 apelos

2 • Para ilustrar o baixo grau de atenção reservado aos recursos ordinários. observo que dos 23 magníficos ensaios
que compõem o livro Recursos no Superior Tribunal de Justiça, apenas um é dedicado ao recurso ordinário em
Mandado de Segurança.

3 • Números apurados em 6/312.002.

4 • A importância destes dois institutos, na manutenção do Estado de Direito é tão grande, que sempre utilizo letras
maiúsculas, para lhes escrever os nomes.
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constitucional, estará fadado a não ser conhecido. questões de direito constitucional, quanto temas de direito municipal ou
estadual.' Ao apreciá-los, o Tribunal Superior atua como corte de apelação,
deixando suas decisões (aquelas que apreciam questões constitucionais)

expostas a recurso extraordinãrio."

Estes pressupostos são exigidos para a interposição de qualquer

recurso. Por serem comuns a todos, são chamados requisitos ordinários. O
Recurso contra decisão de única instância, em processo de Mandado de

Segurança satisfaz-se com o adimplemento dos pressupostos ordinários. Por

isto, ganhou o nome de ordinário. Em rigor, contudo, ordinários são os

requisitos - não o apelo.
m m O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA

O recurso especial tem este nome, porque exige que, além dos requisitos
comuns, exista controvérsia em tomo de direito federal, não constitucional.

Dos recursos ordinários, o mais notável é o interposto no processo do

Mandado de Segurança.

Ele surgiu em nosso Direito, através do Art. 76, 11,{lda Constituição de

1934.

n-SEMELHANÇAS A Carta de 37 não lhe dedicou qualquer referência - até porque, nela, o

Mandado de segurança perdeu status constitucional.Os recursos ordinários para o STJ mantêm uma característica

comum: ambos se prestam a enfrentar decisões emitidas no exercício de

competência originária.
Em 46, a Carta democrática o inseriu, no Art. 104, II, a.

De fato, nas causas entre Estado estrangeiro e município ou pessoa que

mora no Brasil, o recurso ordinário dirige-se contra decisão do juiz federal,

decidindo a causa, em primeiro grau de jurisdição.

Em 1967, novo surto ditatorial eliminou o apelo, que somente veio a

ser restaurado, com a redemocratização de 1988.

Também o recurso ordinário em Mandado de Segurança tem como

objeto acórdão, em que o tribunal atua como órgão de primeiro grau.

A primeira observação que se retira destas entradas e saídas é a da

incompatibilidade entre o recurso ordinário em Mandado de Se~urança e os

regimes autoritários. .•

Assim, ao julgar recurso ordinário, o STJ funciona como tribunal de

segundo grau.

Tudo indica que o apelo inspirou-se na preocupação de garantir o
princípio do duplo grau de jurisdição - inerente ao Estado de Direito 7

• Em
verdade, se não contasse com um recurso ordinário, o Impetrante de Mandado
de segurança originário dos tribunais quedar-se-ia órfão de recurso contra

Outro ponto comum, entre os dois apelos é a circunstância de que todos

eles desviam o STJ de sua função específica: o controle da interpretação e

aplicação da lei federal.

Com efeito, os recursos ordinários constitucionais levam ao STJ, tanto

s . Sérgio Ferraz - Mandado de Segurança (Individual e Coletivo - Aspectos Polêmicos) - Malheiros Ed. -1992-

pago 144
6. Celso Agrícola Barbi - Do Mandado de Segurança - Forense - 7" Ed. - Pago 241

7 • Cláudio Santos _ Competência do Superior Tribunal de Justiça - Informativo Jurídico da Biblioteca Min. Oscar
Saraiva - V 7 - jan/jun - 195 - pago 38
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decisão que lhe negasse a Ordem. Estaria, assim, privado da garantia
fundamental, que o próprio Constituinte prestigiara, no Art. 5°, LV da Carta
Política.

o causídico deve estar sempre advertido:

Se assim ocorre, seu parente mais próximo é a apelação.

acórdão denegatório de Segurança, em processo originário de
tribunal desafia recurso ordinário. Contra ele não se admite
recurso especial. Isto ocorre, porque o recurso especial tem como
pressuposto uma decisão de "última instância" (CF - Art. 105,
IH) - vale dizer: decisão contra a qual não se possa interpor
recurso ordinário. Ora, a Decisão que, em processo originário,

nega Segurança expõe-se a recurso ordinário.

No que respeita à natureza jurídica, o recurso ordinário destina-se ao
enfrentamento de decisões que denegarem Mandado de Segurança. Vale dizer:
o apelo pressupõe decisão terminativa; decisão interlocutória não lhe dá ensejo.

Tão próximo é o parentesco, que o atual Art. 540 do Código de Processo
Civil determina que se apliquem aos Recursos ordinários - no que respeita à
admissibilidade e ao procedimento no tribunal a quo - os preceitos relativos à
apelação.

A recíproca é, também, verdadeira. Acórdão concessivo de Segurança,
em processo originário de tribunal, desafia recurso especial - contra ela não se

admite recurso ordinário.

Há profunda semelhança entre os dois apelos. Não existe, contudo,

identidade.

Outra observação: Acórdão denegatório, formado em apelação também

é imune a recurso ordinário.

Coloque-se em evidência, desde logo, uma diferença: ao contrário da
apelação, o ROMS é um apelo secundum eventus litis.

Muito cuidado, pois: a troca de um recurso por outro pode impedir o

conhecimento do apelo. A jurisprudência, contra meu entendimento", encara
com muita reserva a incidência do princípio da fungibilidade 10 •

Vale dizer: somente é possível interpor recurso ordinário, se a decisão
for denegatória da Segurança. 8 Outra questão relativa ao cabimento do recurso prende-se ao

entendimento do que seja "decisão denegatória", utilizada no permissivo
constitucional.Decisão concessiva pode ser conduzida ao reexame do STJ, através de

recurso especial - jamais, de recurso ordinário.
De início, formou-se corrente jurisprudencial a entender que só existe

denegação, quando o Poder Judiciário examina o pedido e o declara
improcedente. Ora - diziam os cultores deste entendimento _. se o tribunal,

preso a questões processuais, deixa de examinar o mérito, ele não denegou a
segurança: simplesmente não tomou conhecimento do pedido, ou, sem o julgar,

extinguiu o processo."

Destaco esta particularidade, porque ela é muito relevante, para o
advogado.

Outra peculiaridade: Não basta ser denegatório o acórdão. Somente
decisão denegatória de Segurança, tomada em "única instância" pode ser
desafiada pelo recurso ordinário constitucional.

'. Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 1967 - Ed. RT/1967 - Tomo IV - pago 72

9. Ed. Decl. No RMS 888IHumberto I' Turma.

10. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 184.024/Menezes Direito - 3' Turma.

II • RMS 82/Gueiros Leite - 3' Turma
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Esta orientação partia de um engano: confundir o pedido de segurança,
com seus fundamentos. Com efeito, quem busca o denominado "remédio
heróico" espera a emissão de uma ordem judicial (o Mandado de segurança),
dirigida a determinado agente do Estado. Tal ordem deve ser emitida, porque,
o agente está a cometer ilegalidade. Assim, o impetrante pede um Mandado
de Segurança- não simples declaração de ilegalidade. A ilegalidade funciona
como fundamento da pretensão: com ela não se confunde.

Pergunta-se, agora: se o acórdão conceder parcialmente a Segurança,

qual o recurso cabível?

A questão é mais simples do que parece:

a) ao impetrante, assiste recurso ordinário, contra o dispositivo

que traduziu a denegação parcial;

Assim, o Acórdão que não toma conhecimento das razões que

conduziriam à declaração de ilegalidade é tão denegatório da Ordem, quanto
aquele que se aprofunda nas razões do pedido. Ambos emitiram decisão de

mérito.

b) o Estado, de seu lado, poderá interpor recurso especial (ou

extraordinário), pleiteando a reforma da parte em que se

concedeu a Ordem. 14

Ainda em tema de cabimento, deixo um último lembrete (corolário do

que já disse acima):
Hoje, a questão está superada, com a derrota da interpretação restritiva 12.

Destaquei-a, porque, sobretudo para os advogados, é sempre oportuna

qualquer advertência para que se evitem os perigos - mesmo aqueles ocultos,
como minas explosivas semeadas terreno onde se desenvolveu guerra já extinta.

Mesmo que o acórdão denegatório de Segurança, em processo originário

de Tribunal extraia seus fundamentos do próprio texto constitucional, o recurso

haverá de ser o ordinário, para o STJ. Quem interpuser recurso extraordinário

estará cometendo erro grosseiro.
É necessário que os advogados não esqueçam: Acórdão que extingue,

"sem julgamento do mérito" o processo de Segurança, ou que "não toma
conhecimento do pedido", expõe-se a recurso ordinário - não a recurso

extraordinário, ou especial.

EFICÁCIA

Qual a eficácia do Recurso ordinário em Mandado de Segurança?

o Plenário do Supremo Tribunal Federal já advertiu:

"A locução constitucional - "quando denegatória a decisão" -

tem sentido amplo, pois não só compreende as decisões dos

tribunais que, apreciando o meritu causae, indeferem o pedido
de mandado de segurança, como também abrange aquelas que,
sem julgamento do mérito, operam extinção do processo.?"

A maioria da doutrina responde afirmando que o apelo produz, apenas,

efeito devolutivo. O efeito estaria restrito à devolução, por duas circunstâncias:

a) a eficácia suspensiva seria contrária aos imperativo de

urgência e auto-executoriedade que inspiram o processo do

mandado de Segurança;

b) o recurso ordinário presta-se, apenas, ao desafio de acórdão

12. Agr, Reg. No Agr. De Instr. 184.024/Menezes Direito - 3' Turma.

13. MS 21.l12 (AgRg) - ReI. Min. Celso de Mello - RTJ 132/718 14 • Milton Flaks _ Revista de Direito da Procuradoria geral do Rio de janeiro -n" 45/1992 - pago 75
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denegatório da Segurança. Ora, se a decisão recorrida nada
concedeu, não há o que suspender.

PROCEDIMENTO

A questão parece de lana caprina.

O procedimento do recurso ordinário afasta-se daquele traçado para a
apelação, quando o incidente chega ao STJ.

Ela, contudo, ganha relevo quando se trata de processo onde se tenha
deferido liminar. Com efeito, imagine-se que o relator do pedido de Segurança
deferiu liminar, que veio a ser revogada, por efeito de acórdão denegatório.

O Artigo 540 determina que, no Tribunal Superior, o incidente
processual obedeça ao rito traçado no Regimento Interno da Corte.

Interposto recurso ordinário, caso' ele produza os dois efeitos, o Acórdão
recorrido quedará suspenso. Dele, nada resultará. Em assim ocorrendo, a liminar
permanecerá ativa e eficaz.

O Regimento Interno do STJ (em apenas um artigo - o 248) determina
um itinerário diferente daquele percorrido pela apelação. Ao chegar ao Tribunal,

o recurso passará pelo serviço de distribuição, onde se determinará o Relator.

"A teor do sistema consagrado no Código de Processo Civil, o
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança produz, eficácia
suspensiva (CPC, Arts. 520 e 540):'15

O processo, entretanto, não será apresentado imediatamente ao Relator:
ele irá diretamente ao Ministério Público Federal. Nada importa o tema

discutido: mesmo em se tratando de questão estadual, ou municipal, a
manifestação do Ministério Público Federal é necessária.

Em recente assentada, a Primeira Turma, em Acórdão por mim
conduzido, proclamou:

O Regimento não prevê atuação de revisor: tão logo retorne do MPF,
os autos serão apresentados ao relator.que o levará à Turma, para julgamento.

O Acórdão montou-se na observação de que o Art. 540 do Código de
Processo Civil trata o recurso ordinário - no que se refere à admissibilidade -
como se fora apelação. Ora, a teor do Art. 520, "a apelação será recebida em

seu efeito devolutivo e suspensivo", a não ser nas cinco hipóteses arroladas
naquele dispositivo legal.

Nem sempre haverá julgamento pelo colegiado ..

Nos termos do Art. 34, XVIII, o relator negará "seguimento ao recurso

manifestamente intempestivo, incabível, improcedente, contrário a súmula,
ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.

Como o acórdão que denega segurança não está arrolado entre aquelas
exceções, é de se concluir que o recurso ordinário em Mandado de Segurança

há que ser admitido no duplo efeito. O Professor Cassio Scarpinella Bueno
arrola valiosas opiniões doutrinárias, prestigiando esse entendimento" .

•
O dispositivo semelhante ao do Art. 34 do regimento foi inserido no

Art. 38 da Lei 8.038/90. Nelson Nery Júnior, considera tal inserção,
inconstitucional.

Para o Mestre paulista, a Constituição Federal reserva ao STJ a
competência para julgar os recursos a que se refere o Art. 105. Não é lícito,
assim, deslocar a competência, para que o relator faça as vezes do Tribunal. 17

15 . Agravo Regimental na Medida Cautelar 560/RJ

I. Liminar em Mandado de Segurança. um tema com variações - Editora dos Tribunais - 2' Ed. - pags. 280 e segts. 17. Princípios do Processo Civil na Constituição federal - Ed. RT - 3' ed. pago 163 e segts.
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A crítica procede: a Constituição é clara. A teor de seuArt. 96, "compete

privativamente aos tribunais, elaborar seus regimentos internos, com

observância das normas de processo e das garantias processuais da parte,

dispondo sobre a competência e o funcionamento de seus órgão jurisdicionais

e administrativos." Nos termos do preceito constitucional, não se permite ao

legislador disciplinar a competência dos órgãos fracionários da Corte.

oArt. 96, I, .ada Constituição Federal reserva aos tribunais competência

para dispor, em seus regimentos, sobre "a competência e o funcionamento dos

respectivos órgãos jurisdicionais c administrativos."

É possível assim, confiar ao relator a prática de atos reservados ao

Tribunal.

Nesta conjuntura, ao contrário da Lei, o Art. 34 do RISTJ homenageou

o Art. 96 Constituição Federal, quando erigiu o relator em órgão competente

para decidir em questões já assentadas e naquelas onde a inviabilidade do
apelo é manifesta. Além de rigorosamente constitucional, o preceito regimental

homenageia o ideal da economia processual.

Nosso Regimento Interno já outorga ao Relator, competência para negar

seguimento a recurso manifestamente incabível, improcedente ou contrário a

nossa jurisprudência (Art. 34, XVIII).

Só faço uma reserva ao item XVIII do Regimento, quando só permite

ao relator decidir de plano, quando "for evidente a incompetência" do STJ.

Para mim, não há incompetência oculta. Ou o tribunal é competente, ou não o

é. Incompetência evidente é - data venia - pleonasmo.

Ora, se o relator pode julgar, para abortar pretensão recursal contrária a

jurisprudência da Corte, porque não o poderia fazer, para dar provimento a

apelo que lhe traga pedido que nela encontre amparo?

Não há diferença axiológica.

Tenho utilizado largamente o inciso XVIII.

O parágrafo que se acrescenta ao dispositivo ora proposto repete o

conceito de jurisprudência firme, estabelecido pelo Regimento Interno (Art.

122, § 1°).

'j4 Constituição Federal possibilita aos tribunais, dividirem-

se em órgãosfracionários e disporem sobre as atribuições destes
(Arr. 96, /, g).

Parece oportuno estender o permissivo, para que a decisão unipessoal
possa ocorrer, não apenas quando a jurisprudência esteja sumulada, mas, ainda,

em situações em que haja "jurisprudência firmada". É que existem teses

repetitivas envolvendo litígios que tendem a desaparecer com o tempo. This
questões não merecem um verbete na Súmula, mas devem ser resolvidas com

presteza.

Faz algum tempo, ofereci proposta de reforma do Regimento,

outorgando ao Relator, competência para dar provimento ao recurso que desafia

acórdão manifestamente contrário à jurisprudência assentada pelo Tribunal.

Justifiquei a proposta, dizendo:

Como anotou muito bem o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

Tal divisão tem como escopo a economia e a agilidade processual.
"Para fins do art. 38 da Lei n° 8.038/90, tem p/'6W!lI«:ldo a
orientação de que julgados reiterados e no mesmo JtmIIti" dos
turmas especializadas, quanto a determinada qUfJ,rllflljitl,ral,

eqüivalem a súmula deste Tribunal" (AGRO 2J.9tI().1IJP)"
O Relator é um dos órgãos em que compõem o Superior Tribunal de

Justiça.
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Estava convencido de que a solução homenageava o interesse das partes,
dos advogados e do Poder Judiciário.

Nos termos do Regimento Interno (Art. 260) tais embargos cabem,

somente, nos processos de ação rescisória e de apelação.

Em verdade, advoguei por mais de trinta anos. Sei como dói a angústia
de esperar longamente por um julgamento formal, quando nossa pretensão
está consagrada.

Tampouco admitem-se embargos de divergência: este incidente somente

é oportuno, no julgamento de recurso especial (Art. 266).

Não temia a possibilidade de erro.
RECURSO ORDINÁRIo

Pelo contrário, em sendo agraváveis todas as decisões unipessoais,

(RISTJ, Art. 258), o provimento do recurso, tanto quanto a negativa de

seguimento, abre oportunidade ao causídico, para enfrentar, em arrazoado

escrito, a questão prejudicial suscitada pelo relator. Bem melhor de que ser

surpreendido pelo voto, na hora do julgamento.

(CAUSAS DE ESTADO ESTRANGEIRO)

Se o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não é comum, mais

raro. ainda, é aquele previsto no inciso lI, s: da previsão constitucional.

Desconheço a impressão que o projeto causou, na Comissão de

Regimento Interno do STJ. Até hoje, decorridos mais de seis anos, não tive

notícia de sua apreciação. Felizmente, a idéia foi aceita pelo Legislador que

a consagrou, acrescentando ao Art.557, do Código de Processo Civil, o atual
§ l°.

Em treze anos de existência do STJ, o número de recursos ordinários

não passa de quarenta e seis.

De qualquer sorte, o apelo existe e funciona.

Funciona e pode mudar de imagem, conforme as circunstâncias.

Vejamos, pois:
Vale anotar que a inovação chegou em boa hora. Não fosse a

possibilidade de o relator aplicar ajurisprudência consolidada pelos colegiados,

o Superior Tribunal de Justiça teria sucumbido, frente à irracional afluência de

198.613 processos versando questão repetitiva (a correção monetária do FGTS).

Como disse no início desta exposição, o STJ atua como tribunal de

segundo grau, nas causas em que se envolvem Estado estrangeiro e município

ou pessoa que mora no Brasil. Nos processos resultantes destas causas, corao

em qualquer outro, os juizes emitem decisões interlocutórias e sentenças.

Assim, a parte sucumbente vê-se compelida a interpor agravo ou apelação,

conforme o caso. Em qualquer hipótese, contudo, o apelo chegará ao Superior

tribunal de Justiça, sob o nome de "recurso ordinário".
EMBARGOS

Outra diferença substancia entre apelação e recurso ordinário é a
inexistência, neste último, de embargos infringentes. Aliás a jurisprudência,

há muito, não admite o incidente de embargos infringentes no processo de
Segurança (Súmula 597/STF).

Assim, o recurso pode assumir a forma de agravo de instrumento, ou

de apelação. Se o recorrente enfrenta decisão interlocutória, o recurso ordinário

será interposto como agravo de instrumento.
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Nesta hipótese, o procedimento será aquele previsto no Código de

Processo Civil e nos artigos 253 e 254 do Regimento Interno. Se, entretanto, a

decisão recorrida colocou termo ao processo, o recurso ordinário assumirá as

vestes de apelação Cível.

Esses indivíduos, de origem espúria, cuja invasão compromete a nobreza
da Corte pertencem à categoria dos agravos de instrumento. Quando o Superior
Tribunal de Justiça lida com eles, perde o faz, como tribunal ordinário, cuja
atuação em nada se diferencia daquela exercida pelas cortes locais, no trato de

recursos semelhantes.
Seu andamento correrá pelo caminho traçado nos artigos 249 e

seguintes, do Regimento. Nesta trilha, ocorrem duas particuLaridades notáveis,

quando postas em confronto com a apelação descrita no Código de Processo

Civil:

Para que servem, entretanto, tão mal falados instrumentos processuais?

a) os autos serão, obrigatoriamente, apresentados ao Ministério

Público Federal;

Em verdade, o agravo de instrumento desempenha função meritória,
atuando, em relação ao recurso especial, como efetivo salva-vidas. Sua missão
é ressuscitar recurso especial abortado no juízo de admissibilidade (CPC, Art.

544).

b) o relator apresentará, de plano. os autos ao colegiado, sem

inte1ftrência de revisor.

De início, vale a observação de que o agravo tendente a impulsionar

recurso especial não se confunde com aquele de que trata o Art. 522 do Código

de Processo Civil. Há diferenças notáveis entre os dois homônimos.

Costumamos dizer que o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal

superior, porque sua competência é delimitada pela Constituição Federal, não

podendo ser ampliada por outra lei, de qualquer hierarquia. Dizemos, também,

que o STJ é uma corte extraordinária, porque trata, quase exclusivamente, de

recursos especiais. A ocorrência de apelos ordinários seria exceção que, apenas,

confirma a regra.

A primeira delas está em que, ao contrário do que sucede com o recurso

disciplinado no Art. 522, não se admite retenção do agravo contra denegação
de recurso especial. Entretanto, se houver interposição simultânea de recursos
especial e extraordinário, o agravo contra a denegação deste último permanecerá

I

no tribunal a quo, até que se solucione, em definitivo, o recurso especial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Outra diferença importante: o agravo do Art. 522 é "dirigido diretamente

ao tribunal competente"(Art. 524). Já aquele destinado a movimentar recurso
especial deve ser manej ado "perante a presidência do tribunal de origem". 18

A segurança de tais assertivas compromete-se, quando se constata a

existência de uma espécie de recursos que, além de não estar prevista na

Constituição Federal abriga-se na categoria dos apelos ordinários. O

comprometimento é maior, quando se leva em conta a circunstância de que os

exemplares dessa espécie exótica superam, em número (430.000), a soma de

todos os processos constitucionais recebidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao "tribunal de origem" não se permite negar seguimento ao agravo,

mesmo diante de manifesta intempestividade. 19

No começo desta exposição afirmai que os caminhos do recurso especial

são pavimentados com armadilhas. A estrada do agravo regimental, também é

18, Res. I. de 31.1.96, da Presidência do STJ.

19. Resp 41OlMosimann.
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repleta de negaças. Uma delas: a certidão de intimação do acórdão desafiado
pelo recurso especiai, embora não arrolada entre os documentos essenciais, é
obrigatória. Se o instrumento não a contiver, o apelo não será conhecido."

RECURSOSREG~NTA~

o agravo é julgado pelo relator, em decisão unipessoal. Tal em função
de seu dispositivo o julgamento pelo relator expõe-se ou não a recurso expõe-
se ou não a recurso: a decisão que dá provimento ao agravo, destravando o
recurso especial é irrecorrível;" já aquela que desprovê o agravo expõe-se a
agravo interno, a ser interposto no prazo de cinco dias (CPC, Art. 545).

o regimento interno coloca à disposição das partes, uma bateria de

processos, todos eles incorporados ao Código de Processo Civil, pelas reformas

implantadas, recentemente naquele diploma.

Deles, os mais importantes são:

Observação interessante: embora seja imune a recurso( e até por isso),
a decisão que desprovê agravo de instrumento não opera preclusão. "O
provimento do agravo pelo relator não prejudica o exame e o julgamento pela
Turma, do cabimento do recurso especial, no momento oportuno" .22 Vale dizer:

a admissibilidade do apelo pode ser reapreciada, como preliminar, no
julgamento do recurso especial.

a) o agravo regimental, oportuno, para desafiar qualquer ato
unipessoal, de relator, de relator, ou de presidente de órgão

fracionário'? ;

b) os embargos infringentes, oportunos, exclusivamente, nos
processos de ação rescisória e de apelação cível( AltS. 260 e

segts.f6,'

c) os embargos de divergência cabíveis, tão somente, no

incidente de recurso especial (Art. 266)/7

Outra propriedade do agravo para o Superior Tribunal de Justiça é seu
potencial de acarretar o ~róprio julgamento do recurso especial. Isto ocorrerá,
qúando o acórdão por este desafiado divergir de jurisprudência dominante no

Superior Tribunal de Justiça."

Os dois primeiros recursos não apresentam maiores complicações. No

entanto, as dificuldades que 'envolvem os embargos de divergência,
demandariam largas considerações - impertinentes, no âmbito dessas notas,

até porque, esse recurso constitui, na verdade, um incidente no procedimento

do recurso especial. Foge, pois ao conceito de recurso ordinário.O agravo de instrumento é, também, capaz de metamorfose: o relator
poderá, "se o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do
mérito, determinar sua conversão, observando-se , daí em diante, o
procedimento relativo ao recurso especial.'?" Quando isso ocorre, tem-se uma

nova espécie de apelo: o recurso especial de instrumento.

20 • Súmula 223.

21. RISTJ, Art. 258, § 2°.

22 • RISTJ, Art. 254, § 1°.

23 • CPC. Art. 544. § 3°.

2' • CPC. Art. 544, illjille.

25 . RISTJ, Arts. 258 e segts.

26 • RISTJ, Arts. 260 e segts.

27. RISTJ CPC, Art. 266);
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DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA À LUZ DAS RECENTES
ALTERAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

Castro Füho •

sUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A.febre das liminares. 3. Oprocesso como

instrumento. 4. Diforença entre liminar e tutela de urgência. 5. Distinção

entre tutela cautelar e tutela antecipada. 6. Pressupostos espec(jicos. 7. A

tutela de urgência à luz da Constituição. 8. Antecipação de tutela nas ações

declaratórias e nas constitutivas. 9. Forma de execução nas tutelas de

urgência. lO. Fungibilidade das medidas de urgência. 11. Conclusão.

1. Introdução

Embora ramo autônomo da ciência jurídica, o Direito Processual é
eminentemente instrumental. E, por isso, por ser meio de realização da própria
ordem jurídica nas situações conflituosas, é imperioso que o processo estéja
em constante aprimoramento, a fim de que possa alcançar, efetivamente, a
consecução das metas que lhe são confiadas. Daí a necessidade, felizmente
compreendida modemamente pelos juristas dessa importante área, de se enfocar•.
esse ramo do Direito sob uma ótica político-social, com predomínio, não da
forma ou do rito, mas, acentuadamente, dos fins que lhe são próprios.

Em verdade, como o diz CândIdo Rangel Dinamarco, de nada adianta
um processo muito bem engendrado, composto de atos bem encadeados, se
lhe falta eficácia na entrega da prestação jurisdicional. É indispensável possa
servir, realmente, de instrumento àjusta composição dos litígios, com segurança

• Sebastião de Oliveira Castro Filho é Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Professor de Direito Civil e
Processual Civil da Universidade Católica de Goiás e do Instituto de Educação Superior de Brasília, membro do
Instituto Panamericano de Derecho Procesal e do Instituto Brasileiro de Direito Processual.
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e no mais curto-prazo possível. Esta, aliás, é a verdadeira expressão da chamada
efetividade da tutela jurisdicional que, na linguagem do renomado
processualista, coincide com a idéia da plenitude do acesso à justiça e do
"processo de resultados". i

deixa, também, de ser preocupante, tendo em vista o impacto e as consequências
que a medida pode causar. Algumas, de tão espetaculosas, chegam a ser
escandalizantes, dando margem a dúvidas quanto à pureza dos motivos que as
inspiraram.

Foi dentro dessa nova orientação que se ampliaram os horizontes da
atividade cautelar e, posteriormente, como ponto relevante da reforma
processual, instituiu-se a tutela antecipada de mérito. Não se trata de novidade

absoluta, mesmo entre nós, uma vez que já era usada em algumas poucas ações.
O que há de novo é sua utilização, como providência genérica, em qualquer
processo de conhecimento. O que era exceção passou a ser regra, podendo ser
usada sempre que o direito subjetivo material reclame garantia de exercício
imediato. Assim, da união do denominado poder geral de cautela com a
antecipação de tutela surgiu uma nova figura no Direito Processual Civil, a
que se deu o nome de tutela Jurisdicional de urgência.

Que o cuidado, entretanto, que se exige do juiz, ao apreciar um pedido
de liminar, não lhe sirva de desestímulo a deferir a medida, nas situações em
que ela é, deveras, justificável. É evidente que em algumas ocasiões poderá a

concessão causar prejuízo ao réu, mas, em outras, a lesão poderá ser ao autor,
pela negação. Nesses casos, como anota Marinoni, o juiz omisso "é tão nocivo
quanto o juiz que julga mal".'

Deve, pois, o magistrado, ao apreciar pedido de antecipação de tutela
satisfativa, avaliar qual seria o risco de dano maior, se a concessão ou a negação.

Em linha de comparação, pode-se afirmar que, assim como ojulgamento
antecipado da lide, instituído pelo Código Buzaid, foi um dos pontos de maior

relevo, como instrumento de agilização da entrega da prestação jurisdicional,
o incentivo à conciliação e a antecipação de tutela não se apresentam com

menor significado nas recentes reformas do Código de Processo Civil brasileiro.

Repetindo Humberto Theodoro Júnior, penso caber aos operadores do
direito (mais até que aos cientistas jurídicos) a urgente e relevante tarefa de
justificar o novo perfil da prestação jurisdicional e "compatibilizá-lo com os

princípios da grande conquista da humanidade, que se rotulou como garantia
do devido processo legal"?

2. A febre das liminares

3. O processo como instrumento

Ninguém mais - a partir de Bülow- discute a autonomia científica'do
direito processual em relação ao direito material. Não obstante, é de se ter
sempre presente que o processo é apenas meio, não fim, e sua existência só se
justifica ante a necessidade de solucionar problemas surgidos por inobservância
dos preceitos do direito material. Nem por isso, também, na ordem dos valores,

se permite elevar o direito material a uma posição de supremacia em relação

o entusiasmo com a antecipação da tutela substancial ao lado da
proliferação dos casos das medidas cautelares, uma e outra não raro obtidas
liminarmente, saltou das páginas dos autos, ganhou as ruas, invadiu as páginas
dos jornais e passou a ocupar espaços na mídia. A concessão de liminares,
satisfativas ou de mera segurança, às vezes alcança ritmo febril, o que não

I Tutela jurisdicional.Revista Forense n° 334. abril/junho/96. p. 19-41.
2 Luiz Guilherme Marinoni. A antecipação da tutela. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 17-18.

3 Tutela jurisdicional de urgência. Rio de Janeiro: América Jurídica. 2001. p.2.
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ao direito processual. O que existe, corno o afirma Andrea Proto Pisani, é urna
"dispendenza tra diritto sostanziale e diritto processuale"."

Corno ensina Adroaldo Furtado Fabrício, "é tudo aquilo que se situa no início,
na porta, no limiar". 5

E, em virtude dessa interdependência, por mais importante que seja o
direito concreto, em situações de crise, suas regras só se impõem através do
direito processual. Em outras palavras: o processo é a ferramenta de que se
vale o direito substancial para imposição e concretização de seus regramentos.
Teleologicamente, é meio de solução de litígios, de composição da lide, do
que resulta a necessidade de ser ele dotado de mecanismos que, na solução dos
conflitos, possam, efetivamente, restabelecer a paz social. Nesse mister, a tutela
jurisdicional de urgência pode ser remédio de alta eficácia.

Em regra, se dá no início do processo (in iimine litis), antes mesmo da
citação do réu (inaudita altera parte) ou após justificação, com a presença do
réu ou não, mas antes da resposta.

A distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, ~omo se verá, não é
difícil. Ao contrário, é até simples; reside no fato de não ter aquela caráter
satisfativo, ao passo que a tutela antecipatória, sim, apesar, também, de sua
provisoriedade.

Não se é de confundir, todavia, tutela jurisdicional com prestação
jurisdicional. A prestação jurisdicional é urna resposta ao exercício do direito

abstrato de ação; independe do resultado; é, simplesmente, a satisfação do
direito à composição da lide. Já a tutela jurisdicional consiste na entrega
positiva da prestação jurisdiciona1. Exsurge da atuação da vontade concreta
da lei diante do conflito instalado entre as partes, com o reconhecimento da

a!lleaça ou violação do direito material afirmado pelo autor. Daí concluir-se
que toda pessoa, em regra, tem direito à prestação jurisdicional, mas não são
todos os que têm direito à tutela jurisdicional. L

Igualmente não se confunde a antecipação de tutela com o julgamento
antecipado da lide (CPC, art. 330). Neste, o provimento é final e culmina com a
extinção do processo, o que ocorre sempre por meio de uma sentença. Aquela é
concedida por decisão interlocutória, tendo, portanto, prosseguimento o processo.

Tutela de urgência é o gênero, de que são espécies as medidas cautelares
e a antecipação de tutela de mérito.

A tutela cautelar, de natureza provisória e com função acessória, surgiu

da necessidade de emprestar ao processo de conhecimento e ao processo de
execução garantia de efetividade. É um remédio contra a demora e para evitar os
prejuízos que dela possam advir. Mas, após muitos anos de experiência, chegou-
se à conclusão de que não bastava. Passou-se, então, a autorizar a concessão de
liminares em ações que não tinham fins assecuratórios, cautelares, em
procedimentos especiais, como mandado de segurança, ação popular, ações

•
possessórias, entre outros, sempre que houvesse risco pela demora e presentes

se encontrassem, ao menos, indícios mais ou menos seguros de existência do
direito alegado pela parte. Surgiram, então, as chamadas medidas cautelares
satisfativas, muito usadas na Europa (França e Itália, principalmente), com a
ampliação do poder geral de cautela, que, como diz Ovidio Baptista da Si/va,
nada tem de cautelar, a não ser o nome e a forma procedimental,"

4. Diferença entre liminar e tutela de urgência

A liminar pode ser concedida, em regra, em qualquer das duas espécies.
Não é, portanto, a liminar figura característica das cautelares. Liminar é um

adjetivo que atribui a algum substantivo a qualidade de inicial, preambular.

4 Appunti sulla giustizia civile. Bari: Caccuri Editore. 1982. p. 10.
5 Breves notas sobre provimentos antecipados. Cautelares e liminares. Ajuris. n° 66. p. 13

6 Curso de Processo Civil. Porto Alegre: Fabris. 1993. vol. III. p. 17.
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Isso, porém, descaracteriza o provimento cautelar. Foi mais técnico o
legislador brasileiro, ao instituir, com a reforma de 1994, de forma praticamente
generalizada para os processos de conhecimento, a possibilidade emergencial
de se fazer a entrega da tutela de mérito antes de findo o processo. Não foi
difícil, bastou alterar-se a redação de poucos artigos do CPC, o que se fez com
a edição da Lei n. 8.952, de 13.12.94 e depois com aLei n. 10.444, de 07.05.02.
E essa possibilidade de antecipação da tutela tanto pode ocorrer no início como
em outro momento ou fase do processo, desde que antes da entrega definitiva
da prestação jurisdicional. A questão, todavia, neste particular, ainda não é
pacífica na doutrina, como o informa João Batista Lopes. 7

o uso de cautelar em lugar de antecipação de tutela, esta com pressupostos

mais exigentes.

s. Distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada

o principal ponto de distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada

é o campo de atuação de uma e de outra.

Outro ponto marcante na distinção entre cautelar e antecipação de tutela

reside no procedimento. Como se sabe, só nos casos prescritos em lei, quando
o juiz está autorizado a deferir a cautelar ex officio, dispensa-se o processo.

Apesar de instrumental, provisória e acessória, a cautelar é pleiteada, em regra,
em processo autônomo e em autos próprios. A antecipatória de tutela de mérito,
não; é requerida nos próprios autos do processo de conhecimento, portanto,
sempre incidentalmente. Como lembra TeoriAlbino Zavascki, "a antecipação

~
de tutela se dá, invariavelmente, na própria ação de conhecimento, mediante
decisão interlocutória, enquanto as medidas cautelares continuam sujeitas à
ação própria, disciplinada no livro do 'Processo Cautelar':" .

As Medidas cautelares são de natureza puramente processual. Apenas

visam a garantir a utilidade e a eficiência do provimento final, no processo

principal, não interferindo no direito material.

Já a tutela antecipatória, embora também provisória, é satisfativa do

próprio direito material. Implica na entrega da prestação manifestada na petição

inicial, ou de algum de seus efeitos, por adiantamento, antes que o processo

esteja maduro, pronto para o julgamento final.

6. Pressupostos especí:licos

Consideradas suas finalidades específicas, é de suma importância -
insista-se - a distinção entre as duas tutelas. A diferenciação - como acentua
Humberto Theodoro Júnior - é de alta relevância porque, a um só tempo,
possibilita avaliar o cabimento e o acesso à medida correspondente à hipótese

discutida em juízo e se evita o uso abusivo de providências excepcionais fora
da previsão para que foram especificamente concebidas? . Principalmente, coíbe

As tutelas emergenciais, sejam de natureza cautelar ou satisfativa, para

serem acolhidas, exigem a presença de requisitos especiais. Assim, para que

vingue o pedido cautelar, é indispensável a existência, ainda que tênue, ~o

direito alegado pela parte (fumlls 60ni illm), assim como a necessidade de se

evitar a ocorrência de possível dano de difícil reparação durante o curso do
processo, cujo caminhar muitas vezes é longo (pericll/lIm in mora).

Já para a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, o Código é bastante

mais exigente. Diz o artigo 273:
7 Tutela antecipada no Processo Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 75.

8 Medidas cautelares e medidas antecipatórias' técnicas diferentes, função constitucional semelhante. Revista de
Processo, n" 82, p 56.

9 Oh. cit. p. 10.

{~rt. 273 - Ojuizpoderá, a requerimento da parte, antecipar,

total ouparcialmente, os ifeitos da tutela pretendida no pedido
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inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da
verossimilhança da alegação e:

do devido processo legal (due process oflaw) não é a única garantia prevista

pela ordem constitucional. A Constituição garante também o acesso pleno e

irrestrito de todos ao Poder Judiciário, estabelecendo que nenhuma lesão ou

ameaça a direito seja subtraída à apreciação da Justiça (art. 5°, XXXV).
f - haja .fundado receio de dano irreparável ou de difícil

reparação; ou

ff - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu. "

Ora, para que esse acesso seja exitoso, real e não mera ficção, é imperioso

se revista a prestação jurisdicional de efetividade, quer dizer, terá de proporcionar

ao titular do direito lesado ou ameaçado um resultado igual ao que alcançaria

com o cumprimento voluntário da prestação ou com a sentença, ao final.Mas, pelo parágrafo 2° do mesmo artigo, fica o juiz inibido de conceder

a antecipação, se houver perigo de irreversibilidade do provimento, embora

possa a medida ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Além disso, é

de se não perder de vista que, para a antecipação da tutela de mérito, exige-se

mais que o simples fumus boni iuris indispensável na cautelar; requer-se a

presença daquilo que costumo chamar scintilla boni iuris ou scintillatio iuris.

É dizer, tendo em vista a gravidade da antecipação dos efeitos da tutela

satisfativa, mais que simples fumaça do bom direito, faz-se imprescindível a

presença de uma centelha do bom direito ou a cintilação, a fagulha do próprio

direito. Não basta, portanto, existam indícios do direito afirmado, é necessário

que haja evidências da sua existência.

São duas, pois, as garantias fundamentais que parecem estar em conflito:
devido processo legal e acesso efetivo à Justiça. É de se aplicar à questão -
sugerem setores da doutrina - a chamada teono tioproporcionolitllllle, como

forma de contornar o conflito e permitir a coexistência pacífica entre as garantias

em aparente confronto.

Há quem veja também na antecipação da tutela de mérito ofensa ao

princípio constitucional da isonomia. Mas, ao contrário, como assinala Aralcen

de Assis, " ... o instituto procura debelar uma situação de desigualdade,
promovendo uma melhor distribuição do ônus temporal do processo entre as
partes." 10

7. A tutela de urgência à luz da Constituição

f. \

Assim, com os cuidados exigidos pela própria lei, deve o juiz procurar
equacionar as dificuldades, determinando as providências que possam ,evitar ps
riscos de inutilidade da prestação jurisdicional que vier a ser entregue ao final. A

essa atividade tem-s~ dado o nome de regulação provisória, litisreguíação ou
tutela de urgência, que, por ser provisória, admitindo modificação ou revogação,

com ampla liberdade de impugnação pela parte contrária, deve ser interpretada
como não atentatória ao devido processo legal, já que não anula o contradit6rio

nem os princípios da ampla defesa e da isonomia. Esses princípios estariam

Nossa Constituição (art. 5°, LIV) assegura a todos o devido processo
legal, no qual se abrigam dois outros regramentos: a garantia do contraditório

e a ampla defesa.

Como compatibilizar isso com o instituto da antecipação da tutela, que

admite o deferimento da pretensão ou de alguns de seus efeitos até mesmo

antes de estar completa a relação processual?

Em primeiro lugar, é de conveniência não perder de vista que o princípio
10 Antecipação de tutela, in Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. Coord. Teresa A. Alvim Wambier. Silo
Paulo: Rev. Tribunais, 1997. p. 14.
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Em resumo, pode-se concluir que ao invés de ferir a qualquer princípio
constitucional, a antecipação de tutela satisfativa, assim como de qualquer outra
de natureza assecuratória, tem assento na própria Constituição "como mecanismo
de concretização e de harmonização de direitos fundamentais em conflito" .11

Como ressalta João Batista Lopes, em algumas situações, t patente a
inadmissibilidade da antecipação da eficácia constitutiva, como na anulação
do casamento ou de uma escritura, mas nada impede que, numa investigatória
de paternidade, desde que instruída com prova inequívoca, se vislumbre a
possibilidade de concessão de alimentos ao autor, até o julgamento definitivo
do pedido. 12

sendo desrespeitados, isto sim, se fosse concedida a tutela de urgência à mingua
dos pressupostos legais. Ademais, nada impede que o juiz, conforme o caso,
decida sobre o deferimento após ouvir a parte contrária.

8. Antecipação de tutela nas ações declaratórias e nas constitutivas

Portanto, não obstante as objeções, vê-se que a matéria deve seç
analisada com temperamentos. Desde que a sentença de cunho declaratório ou
constitutivo produza efeitos práticos, é admissível, com as necessárias cautelas,
a antecipação. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira dá outro exemplo -típíco,
com a hipótese da servidão de passagem. Embora não possa ser antecipada a
decisão, nada impede que se ordene a passagem "oudeifadmento de obstruçâo
à luz,para prevenir dano "13 •

Parafraseando Pontes de Miranda, pode-se afirmar que a ação
declaratória tem por fim provocar um pronunciamento judicial sobre o "ser ou

não ser" da relação jurídica. Como nesses casos não há execução de sentença,

há aqui e alhures quem reluta em aceitar a antecipação. No mesmo sentido se manifestam vários outros processualistas, corno
Kazuo Watanab~Humberto TheodoroJúnior, Cândido Dinamarco, Emane
Fidélis dos Santos, Nelson Nery Júnior e Luiz Guilherme Martnoni. São

situações em que, embora não se possa conceder a antecipação da tutela,
justifica-se o deferimento de antecipação de alguns de seus efeitos.

Realmente, seria inadmissível, numa ação declaratória, o

reconhecimento provisório do direito afirmado pelo autor, mas licíto seria ao
juiz antecipar em favor do requerente alguns efeitos práticos inerentes ao pedido.
Assim, seria plenamente justificável, por exemplo, numa ação em que se dis~uta
cláusula de contrato de prestação de serviço de saúde, o deferimento de algum
efeito prático decorrente do pedido declaratório, tal como uma internação de
urgência, para realização de uma cirurgia emergencial.

9. Forma de execução das tutelas de urgência
'"

Toda sentença, independentemente da ação em que é proferida, contém
certa carga declaratória. Isso ocorre também nas ações constitutivas. Só que

nestas a decisão é dotada de um plus, que é a alteração de um estado ou de uma
relação jurídica. Por isso, o que foi dito no tocante às ações declaratórias aplica-

se às constitutivas.

A execução das tutelas emergenciais, não fica~jeita ao procedimento
da aczio iudicati. Faz-se sem maiores solenidades em cumprimento a simples
mandado judicial, logo após proferida a decisão.

Todavia, à luz do parágrafo 3° do artigo 273 do Cód. ProCivil, com a

--------------------------~
" Soraya Regina G. Lunardi; Rossana Tereza Curioni e Fernanda Duarte S. Veiga. Antecipação de tutela. Revista
Síntese de Direito Civil e Processual Civil n° 14, nov.-dezembro/200I. p. 135.

12 Ob. cit. p.•50-5I.

13 Alcance e natureza da tutela antecipada. In Estudos de Direito Processual em Memória de Luiz Machado

Guimarães. Rio de Janeiro, Forense. 1997, p. 117.
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redação que lhe deu a Lei n° 10.444, de 07.05.02, em vigor a partir de 8 de
agosto do mesmo ano, a efetivação da tutela, dependendo de sua natureza,
observará, no que couber, as normas preconizadas nos artigos 588, 461, §§ 4°

e 5° e artigo 46l-A.

encontre o autor em estado de penúria. É o que se colhe do parágrafo 2°
acrescentado ao mencionado artigo 588 do Código de Processo Civil pela Lei
n° 10.444, de 07.05.02.

É de se ter presente que o artigo 588, que trata da execução provisória,

foi totalmente reescrito pela referida lei, que lhe acrescentou um inciso e
parágrafo, a par de introduzir no Código um novo artigo, o 461-A.

Na redação anterior, segundo a dicção do inciso 11do artigo 588, era
incomportável a execução provisória quando se tratasse de ato que implicasse

alienação do domínio e se impunha a prestação de caução idônea para os casos

de levantamento de depósito em dinheiro.

Mas não param aí os poderes do juiz. Da leitura combinada dos artigos
461, § 5°, igualmente modificado, e 461- A, 'conclui -se que, ao conceder a
medida, deve o magistrado assinar prazo ao réu para cumpri-la, sob pena de
multa pelo atraso. E, além disso, não cumprida a obrigação no prazo
estabelecido, até de ofício, poderá ordenar busca e apreensão ou imissão na
posse, conforme se trate de coisa móvel ou imóvel, assim como remoção de
pessoas e coisas, desfazimento de obras ou impedimento de atividade nociva,
com requisição de força policial, se necessário.

Agora, não; com a nova redação do dispositivo, admite-se a execução

precária, não só nos casos de levantamento de depósito em dinheiro, como

naqueles em que a prática do ato importe alienação de domínio ou possa causar

grave dano à parte contrária. Impõe-se, tão-somente, o oferecimento de caução

idônea, que será prestada nos próprios autos. É dizer, ainda que em situações
delicadas, poderá o juiz deferir o pedido de execução provisória, em consonância
com seu prudente arbítrio, desde que prestada a garantia, que poderá ser

fidejussória ou real. Com isso, fica consideravelmente ampliada a
responsabilidade do magistrado que, mesmo assim, em se tratando de

antecipação de tutela, tendo em vista a efemeridade da medida, não está
autorizado a concedê-la, por exemplo, se importar alienação do domínio de

bem imóvel. Isso porque, mesmo com os avanços trazidos pelas últimas

reformas, continua íntegra a proibição consignada no parágrafo segundo do
artigo 273, consoante a qual não se pode deferir a antecipação quando houver

perigo de irreversibilidade do provimento.

10. Fungibilidade das medidas de urgência

A caução de que se trata pode, porém, ser dispensada, se for o crédito
de natureza alimentar, até o limite de sessenta vezes o salário mínimo, caso se

Como já consignado, em vista da diversidade de objetivos da medida
cautelar (conservativa ou assecuratóriaj'e da antecipação de tutela (satisfativa),
o legislador teve o cuidado de estabelecer para uma e para outra requisitos
diferentes, sendo mais rigoroso na antecipatória de mérito do que na simples
assecuratória. Não obstante, parte da doutrina encara de forma bastante liberal
a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade às tutelas de urgência.
Realmente pertencem elas a um mesmo gênero de que cada qual é espécie.
Mas, embora a cautelar seja sempre concebida para conjurar o perigo de dano
pela demora do processo principal, tal pode não ocorrer na antecipatória,
segundo se infere do artigo 273 do Código de Processo Civil, já analisado.
Dele se extrai que, presentes os requisitos do caput, a antecipação pode ser
concedida, seja por fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
seja por se caracterizar abuso de direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu.

A liberalidade na admissão de uma medida por outra fundamenta-se no
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fato de nem sempre ser fácil descobrir a qual das duas espécies pertence a
providência que, no caso, se vai adotar. Isso, entretanto, só acontece quando se
requer a medida com fundamento no inciso I do artigo 273 do Código de
Processo Civil: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

(pela demora, evidentemente), que é um dos pressupostos também da cautelar.
Se o fundamento for o do inciso 11- abuso do direito de defesa ou manifesto

propósito procrastinatório - não se justifica a confusão, que não passará de

erro grosseiro ou má-fé, insuportáveis na praxe forense.

.ferenda, seria até merecedora de encômios a proposta, pois, se a antecipação
de tutela que, em regra, produz efeitos mais graves, é requerida nos próprios

autos, com maior razão poder-se-ia admitir que a cautelar, quando, é claro,
requerida concomitantemente oujá no curso do procedimento, tivesse também

seu pleito processado nos próprios autos do processo cujos resultados se

pretendesse assegurar.

Com base nessa leitura, em diversas palestras tenho afirmado não me

parecer aplicável, com a amplitude defendida por alguns, ainda que em

homenagem à simplificação do processo, o princípio da fungibilidade.

A leifotura, de que então falava, agora já épresente. É a referida Lei n"
10.444/02 que, dando maior amplitude à antecipação da tutela de mérito, a par

de outras alterações, reformulou o artigo 273 do Código de Processo Civil,
acrescentando-lhe dois parágrafos, um dos quais assim dispõe:

"Isso me parece possível- tenho dito - quando, por exemplo, aparte,
satisfazendo a todas as exigências do artigo 273, pleitear a medida rotulando-
a de cautelar, em petição autônoma, com fundamento no receio de dano por
demora. Ao invés de mandar autuá-la em apartado, poderá o Juiz determinar
sua juntada aos autos, evitando dar início a um processo cautelar. E, desde

que provados sarisfarortamenre os fatos, convencido da verossimilhança da
alegação, nada obsta que o magistrado conceda a antecipação.

"§70
- Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer

providéncia de natureza cautelar, poderá o juiz, quando
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar

em caráter incidental do processo ajuizado."

Está, portanto, resolvida também essa dificuldade de ordem técnica,
em nome da instrumentalidade e em homenagem à economia processual, com
repercussão positiva na agilização da entrega da prestação jurisdicional.

Ao contrário, se aparte entrar com um pedIdo, nos autos do processo,
carimbando-o de antecipação de tutela, mas, na verdade, pretender uma medida
tipicamente cautelar, não me parece possível admití-Io, porque lhe jáltarão os
requisitos indispensáveis a uma petição inicial deprocesso cautelar, inclusive
o pedido de citação do requerido. Como se sabe, em consonância com a

sistemática processual civil brasileira, exceção feita àqueles raros casos de
providências cautelares que, por expressa autorização legal pode o juiz
determinar de oflcio, a regra é que se requeira a cautelar em procedimento
próprio."

11. Conclusão

As exigências da modernidade estão a reclamar, a cada dia que pa:sa,
maior rapidez na entrega da prestação jurisdicional. Em conseqüência, embora
a agilidade processual não dependa apenas disso, por várias reformas tem
passado nosso Código de Processo Civil nos últimos anos. Nem todas as
alterações têm alcançado os resultados almejados, mas tudo está sendo feito
principalmente com um propósito: apressar o andamento do processo em busca
da tão ansiada efetividade da tutela jurisdicional.

Em que pese esse entendimento, arrematava dizendo que, de lege Uma das inovações mais importantes foi a instituição, para todo.
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qualquer tipo de processo de conhecimento, da antecipação da tutela, que já
era utilizada, com sucesso, em alguns poucos procedimentos especiais.

Tribunais, 1997.

Embora se assemelhe à ação cautelar, até pelo fato de admitir a
concessão da medida, liminarmente, com ela não se identifica a antecipação
de tutela, uma vez que aquela tem efeito meramente assecuratório dos fins
pretendidos num outro processo, chamado principal; esta, ao contrário, permite
a entrega da própria tutela de mérito ou dos seus efeitos, antecipadamente,
embora em caráter provisório. Diferentes quanto aos resultados, diversos,
também, no que concerne aos pressupostos de admissibilidade, tendo sido o
legislador, por razões óbvias, mais exigente em relação à antecipação da tutela.
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A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO
NOVO CÓDIGO CIVIL

Hermenegildo Fernandes GonçalVII
Desembargador do Tribunal de Justiça do Dhllrho
Federal e Territórios.

sUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A teoria da desconsideração no D/rt//o

comum; 3. A teoria da desconsideração no direito brasileiro; 4. Conclu.r40,'

5. Referência bibliog rájica.

1. Introdução

Encontrando-se o novo Código Civil, a Lei n." 10.206, de 10.1.2002,
em período de vacaria legis, devendo entrar em vigor no dia 11.1,2003, a ocasião
mostra-se oportuna para bem entender os "novos" institutos acolhidos pelo

legislador. Em verdade, o novo Código Civil quase criou nada de inédito, porque
os institutos cuja existência reconhece já são adotados no cotidiano forense há
um bom tempo, com espeque na' doutrina e na jurisprudência, ou mesmo em
legislação extravagante.

••Exatamente por esse motivo, o novo Código, apesar de ainda não ter
entrado em vigor, já é tachado de ultrapassado, ponderando alguns que o longo
período de processo legislativo, que culminou em sua aprovação, superior a

um quarto de século, agravou ainda mais o seu caráter "conservador". Aduz-se
que a 'maioria dos temas que são atualmente considerados novos, como por
exemplo a questão da propriedade compartilhada (time sharing), ínsita no direito
das coisas, foi olvidada pelo novo Código.

o fato é que, mesmo não tendo introduzido questões propriamente
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novas, o novo Código Civil é pródigo na consolidação legislativa de institutos
já largamente conhecidos e utilizados, como é o caso, apenas a título
exemplificativo, do enriquecimento sem causa, da exceção de contrato não
cumprido, do direito de superfície e, naturalmente, da desconsideração da
personalidade das pessoas jurídicas, tema este ora escolhido como objeto de
comentário, no presente ensaio.

A partir de tais casos desenvolveu-se, tanto nos Estados Unidos como
na Inglaterra, o entendimento de que uma pessoa jurídica não pode ser criada
para atingir um fim contrário ao Direito, prestigiando-se o princípio segundo o
qual a pessoa jurídica deve ser empregada para fins negociais legítimos. Passou-
se a punir o abuso resultante da utilização fraudulenta da pessoa jurídica, para

fins alheios a sua razão de ser.

2. A teoria da desconsideração no direito comum

Quanto aos tipos de fraude que passaram a dar ensejo à desconsideração
da pessoa jurídica, nos países do direito comum, em especial nos Estados
Unidos, podem ser enumeradas inicialmente as hipóteses de fraude à lei, bem
exemplificadas com o caso State v.Standard Oi! Co. (r1892] 49 Ohio St. 137,
30 Northeastern 279). Em tal caso, a Standard Otlfoi punida por organizar um
monopólio de fato, o que ia contra a lei. A Standard Oil conseguiu controlar as
demais empresas do ramo, não propriamente adquirindo o controle acionário
de tais empresas, que continuaram formalmente independentes, umas das outras,
mas celebrando com os acionistas controladores destas empresas um acordo
fiduciário. Intervindo o tribunal competente, decidiu que o acordo feito entre
as pessoas naturais controladoras devia ser considerado um acordo feito entre
as sociedades em relação às quais detinham o controle. Outra hipótese antiga
de fraude à lei, em que houve desconsideração de personalidade, foi o aresto
United States v.Milwaukee RifTigerator Transit Co. ([1905] 142 Federal 247),

no qual foi descumprido o Interstate Commerce Act, de 1889.

Além da fraude à lei propriamente dita, também passou-se"a

desconsiderar a personalidade de corporações por conta de fraude a contratos.
Nesse particular, a fraude contratual mais comumente inviabilizada era a
subtração a um dever pessoal de omissão, fazendo com que a pessoa jurídica
obrasse no lugar da pessoa natural, ou de outra pessoa jurídica, proibida. Um
exemplo é o caso Higgins ~(California Petroleum andAsphalt Co. et ai ([1905]

147 California 363,81 Pacific 1070).

Como é cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica
originou-se de criação jurisprudencial dos países que seguem o sistemajurídico
do direito comum (common law). Realmente, foi bem depois da metade do
Século XIX que tal teoria começou a ganhar corpo, deixando de ser encarado
como absoluto o princípio da separação do patrimônio e das obrigações das

pessoas jurídicas, em relação ao patrimônio e às obrigações de seus respectivos
sócios ou acionistas.

Sabe-se, é verdade, que já no início do Século XIX, precisamente em
18'09, há registro de uma decisão que efetivamente desconsiderou a
personalidade de uma pessoa jurídica. Trata-se do caso norte-americano Bank
ojUnited Staies v.Deveaux(5 Cranch 61),julgado pelo famoso juiz Marshall
Todavia, em tal ocasião, a desconsideração foi obrada tão-somente para garantir,
à pessoa jurídica autora da ação, o direito de acesso às cortes federais, reservado
pela Constituição norte-americana apenas a cidadãos (art. 3.°, Seção 2).

Talvez por esse motivo, a doutrina é mais ou menos unânime em indicar,

nos Estados Unidos, o caso Booth v. Bunce ([1865] 33 New York 139) e, na
Inglaterra, o caso Salomon v. Salomon & Co. Ltd (1897 AC 22) como as

primeiras hipóteses, não relacionadas com uma mera questão de legitimidade
para agir, em que foi desconsiderada a personalidade jurídica de pessoas
jurídicas. Ainda, uma terceira espécie de fraude, talvez a mais c,omum de todas,
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é a fraude contra credores, onde, como nos mencionados casos Booth ou Salomon,
o devedor trata de salvar seus bens dos credores fundando uma sociedade, a que
transmite todo seu patrimônio ou partes do mesmo. Por exemplo, no caso
Salomon, um comerciante pessoal insolvente constituiu com os seus familiares
uma sociedade, para a qual cedeu seus bens, mediante garantia real, tendo tal
sociedade sucedido comercialmente o comerciante, para vir a falir logo depois,
sendo pago apenas o sócio controlador, e deixando lesados todos os credores
quirografários. A decisão de I." instância considerou que a sociedade era na
realidade uma mera agente do comerciante, daí porque ordenou o pagamento,
primeiro, dos credores quirografários.

americana alterou-se, assumindo o seu perfil atual, tendo principiado a admitir
também a desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas quando tal
medida parecesse justificada segundo critérios de boa fé e de justiça material,
passando a ser relevante a interpretação de declarações de vontade e outros
negócios jurídicos. Os primeiros casos em que se considerou desnecessária a
existência de fraude relacionavam-se com casos de compensações de créditos,
conforme, por exemplo, o caso Fidelity Trusr Co. ~(Service Laundry Co. 160
Tennessee 57), no qual teve-se em conta questão atinente à interpretação de
vontade testamentária: uma pessoa perdoou, em testamento, uma dívida de
um sobrinho, mas verificou-se que o falecido não tinha crédito nenhum a cobrar
do sobrinho, senão de uma sociedade cujas participações estavam integralmente
em poder do sobrinho, tendo a dívida social sido perdoada, por uma questão

de se fazer justiça.

O uso da teoria da desconsideração para impedir a fraude contra credores
terminou por determinar o entendimento de que o capital fundacional e o ativo
patrimonial de uma sociedade constitui um fundo fiduciário em favor de seus
credores (trustfUnd), só podendo os membros da sociedade reinvindicar qualquer
pretensão sobre tal patrimônio depois de pagos os credores (ver, nesse sentido, a
decisão norte-americana Taylor v.SpurwaX [1936] 16 Federal Supplement 566). 3. A teoria da desconsideração no direito brasileiro

Por último, uma quarta espécie de fraude reconhecida era aquela ocorrente
\em sede de grupos de empresas. Sobre o assunto, pode-se afirmar que no caso de

falência da sociedade mãe, a sociedade filial passou a poder ter seus bens também
integrados à massa, se não tivesse autonomia no aspecto financeiro, nem gozasse
de registros contábeis independentes, isto é, se a aparência fosse de que as
sociedades mãe e filha eram uma só (cf. In Re Muncie Pulp Co. [1905] 139
Federal 546).

O professor alemão Ro{f Serick, ao publicar famoso ensaio sobre o
modelo da teoria da desconsideração no direito comum e sua possível adoção
no direito tedesco, teceu um ponto de separação entre a desconsideração
tradicional por fraude e abuso de direito, nas suas variadas formas, e a
desconsideração para atender a critérios subjetivos de justiça. Afirma que nesse

último caso surge um conflito entre o ato de se pretender fazer justiça no caso
concreto e a segurança das relações jurídicas em geral. Daí porque sustenta a
inaplicabilidade de tal forma de desconsideração no direito alemão",

Qualquer que fosse o caso de fraude, o fato é que, em linhas gerais, para
a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades no âmbito do direito
comum, não se prescindia, tradicionalmente, da constatação do elemento subjetivo
do dolo, isto é, da prova da intenção de fraudar. Nesse sentido, é bem representativo
o caso New lórk Credit v. T#?iss([1953] 110 Northeastern 2d. 397).

No direito brasileiro, pode-se afirmar que, globalmenteconsiderada, a
jurisprudência e as leis pátrias têm se mantido em torno da teoria tradicional
da desconsideração da personalidade jurídica, aproximando-se mais do modelo

Todavia, afora os tradicionais casos de fraude, a jurisprudência norte-
1 SERICK. Rolf, Aparencia y realidad en las sociedades mercanrües, trad. Jose Puig Brutau, Ariel, Barcelona.
1959. 123-124.
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alemão do que do modelo norte-americano. Não obstante, o Prof. Rubens
Requião, pioneiro na análise do assunto, e a quem também pode se creditar,
hoje, a inclusão da teoria em comento no novo Código Civil, não deixou de
chamar a atenção para os perigos da facilidade com que uma parcela da
jurisprudência nacional tem penetrado no véu da personalidade jurídica, ocasião
em que lembrou que o uso dessa teoria deve ser encarado como medida
êxcepcionaF.

gerentes e sócios, pelas obrigações sociais.

Em verdade, a história da adoção da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica obedeceu, no Brasil, a duas fases, tanto no âmbito da
jurisprudência como no do direito objetivo. A primeira fase é a da adoção de
fato, quando a lei e a jurisprudência, como que dizendo prosa sem o saber,

desconsideravam a personalidade sem o declinar expressamente, bem como

sem a fundamentação doutrinária correspondente. A segunda é a da adoção
expressa da teoria, sendo certo que, como seria de se esperar, os tribunais
fizeram, antes da lei, o uso da doutrina, para a fundamentação de suas decisões.

Ainda no âmbito da primeira fase, mas já em sede da jurisprudência
pertinente à espécie, salienta o Prof. João Casillo que três posições muito
nítidas podiam ser reconhecidas". A primeira delas, majoritária, sustentava a
absoluta distinção das pessoas dos sócios e da pessoa jurídica, não admitindo
que aqueles respondessem com seus bens por obrigações desta, nem
confundindo-os a qualquer título (cf. Revista dos Tribunais - RT, 456/151 e
454/159). A segunda posição admitia excepcionalmente a responsabilidade

dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica, não em face de algum mau uso
que tivesse sido feito da personalidade da pessoa jurídica, mas em função de
atos pessoais ilegais dos próprios sócios, que conduziam isoladamente à sua
própria responsabilização (RT 446/187,457/141). Uma terceira e última posição
englobava julgados que, mesmo sem invocar a teoria da desconsideração,
acarretavam idênticos efeitos, podendo ser encontradas hipóteses de
responsabilidade do Estado por pessoas jurídicas distintas, em relação as quais
mantinha a condição de controlador (RT 400/147, 444/177, ou hipóteses

variadas de fraude à lei, desde a fraude processual (RT 387/138), até a fraude
contra credores (RT 238/384, 418/213 484/149), passando pela fraude ao direito

de partilha entre herdeiros (RT 316/165) ou a fraude decorrente das relações
de dominação nos grupos de empresas (cf. Supremo Tribunal Federal, Revista
Trimestral de Jurisprudência, 72/77).

No que respeita à primeira fase, o Prof. Rubens Requião apontava, em

1Q68, para a existência, ao menos, de duas disposições legais que acolhiam a
idéia da desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas. A primeira
delas seria o art. 167 do Dec.Lei n." 2.627, de 1940,já regovado, que dispunha

sobre direito societário, e a segunda seria a Consolidação das Leis do Trabalho
(Dec.Lei n." 5.452, de 1°.5.43), que estabelece, em seu art. 2.°, § 2.°, a

responsabilidade solidária no âmbito dos grupos de empresas. Outros
dispositivos legais que também merecem ser citados como pertencentes a esta
primeira fase, são os arts. 134, VII e 135, li, do Código Tributário Nacional

(Lei 5.172, de 25.10.66), o art. 40 da Lei 6.024, de 13.3.74, pertinente às
entidades financeiras, e o art. 158 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404,

de 15.12.76), que também estabelecem a eventual responsabilidade de diretores,

oi

A segunda fase da história da adoção da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica no direito brasileiro iniciou-se, sem nenhuma dúvida,
com a entrada em vigor da Lei 8.078, de 11.9.90, o Código de Defesa do
Consumidor. Nessa ocasião, o legislador, à guisa de dispor sobre a prevenção

e reparação dos danos decorrentes das relações de consumo, pôs fim à lacuna

normativa pátria no que tange à teoria da desconsideração, pois acolheu

2 REQUIÃO. Rubens, "Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica". in: Revista dos Tribunais. São
Paulo, 1969. vol. 410. 24. 3 CASILLO, João, "Desconsideração da pessoa jurídica", in: Revista dos Tribunais, São Paulo, 1979, vol. 528, 37.
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expressamente e com grande amplitude a doutrina em comento, dispondo nos
seguintes termos:

adquirente do bem ou o tomador do serviço.

§1. 0_ (Vetado.)

Criticando o teor desse parágrafo quinto, o Prof. Baptista Jfllelapondera
que "tal como está redigido, é como se o parágrafo dissesse que a regra da
separação entre sócios e sociedade é inoponível aos consumidores, pois é
evidente que, não bastando o patrimônio social para satisfazê-los, a
personalidade jurídica será, invariavelmente, obstáculo ao ressarcimento do
prejuízo?". Por esse motivo, assevera que na realidade não se pode prescindir

da exigência do requisito pertinente à existência de abuso da personalidade,

vale dizer, que para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica,
o princípio da separação, estatuído no art. 20 do Código Civil de 1917, tem de
ter sido empregado de forma contrária à sua função social.

Art. 28. Ojuiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica

de sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, acesso de poder, infração da lei, fato ou ato

ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato social, bem como

que a desconsideração também será efetivada quando houver

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade
da pessoa jurídica provocados por má administração.

§2. o - As sociedades integrantes dos grupos societários e as

sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis

pelas obrigações decorrentes deste Código.

§ 3. o - As sociedades consorciadas são solidariamente

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.

Também a Dra. Cavalcante Koury, em tese de doutorado apresentada

acerca da doutrina da desconsideração e os grupos de empresas, sustentá que
se faz necessariamente presente a ocorrência de uma situação que possa ser
tipificada, no âmbito dos grupos de empresas, como um abuso de poder

"
econômico, e, de modo geral, como um abuso de direito, a fim de que se possa

efetuar a desconsideração, pois "a Disregard doctrine é exceção, e não regra,
devendo o juiz aplicá-la em casos concretos, somente com o intuito de impedir
que, utilizando-se da personificação jurídica, simulações e fraudes atinjam

suas finalidades, como também para solucionar todos os outros casos em que
o respeito à forma societária levaria a soluções contrárias à sua função e aos••
princípios consagrados pelo ordenamento jurídico'" .

§4. o - As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§5. o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica

semprequeasuapersonalidadefor,dealgumaforma, obstáculo

ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Em erudito comentário a esse dispositivo legal, o Prof. João Baptista

Jfllela salienta, em apertada síntese, que enquanto o seu caput estabelece a

desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas para os atos ilícitos

tipificados como casos de fraude à lei ou ao contrato, o seu parágrafo quinto

estabelece como que uma cláusula geral, submetendo todas as sociedades ao

regime da sociedade em nome coletivo, descaracterizando completamente o

tipo societário em razão tão-somente da qualidade funcional de quem seja o

A jurisprudência pátria, posterior a entrada em vigor do Código de Defesa
do Consumidor, passou logicamente a admitir, de forma pacífica, a possibilidade

da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, exigindo,

4 VILLELA, João Batista, "Sobre a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor",
in: Repertório /08 de Jurisprudênda Civil, Processual, Penal, Comerciai e Administrativo, RJ 3. n." 11. 1991,
227. .

, KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurfdiC'a (disregam docrrine} e os
grupos de empresas, Rio de Janeiro, Forense, 2000, 194-195.
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todavia, em cada caso concreto, a materialização das hipóteses de desconsideração
formalmente previstas em lei. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, por exemplo, tem-se procurado verificar com o devido rigor a presença
dos requisitos legais aludidos no art. 28 do CDC (cf. TJDFf, AGI 4653-5/01,

acórdão n." 145158, DJU 14.11.2001,AGI 1630-7/01, acórdão n." 141572, DJU
29.8.01, APC 5360-0/98, acórdão n." 140265, DJU 15.8.01), ao mesmo tempo
em que se passou a negar a possibilidade da desconsideração fora das relações
de consumo, vale dizer, no processo civil comum (cf. TJDFT, AGI 5946-7, acórdão
n," 142174, DJU 5.9.01), fato que exprime, sob certo aspecto, um efeito colateral

da legalização formal da teoria.

4 - Conclusão

Iniciar-se-á, com a entrada em vigor do novo Código Civil, uma terceira
fase na história da adoção da teoria da desconsideração da personalidade das
pessoas jurídicas. De fato, a Lei 10.206/02 traz, em seu bojo, dispositivo
pertinente à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, estendendo
expressamente e a todas as obrigações civis e comerciais a possibilidade de
aplicação desta doutrina como meio de fazer operantes direitos cujo atendimento
se encontre bloqueado pela insuficiência dos bens sociais, dispondo em seu
art. 50 da seguinte forma:

A propósito, a jurisprudência do TJDFT encontra-se em pleno acordo

com a jurisprudência correlata que vem sendo formada no seio do Superior

Tribunal de Justiça. Assim é que, o STJ também registra acórdão no sentido de
se limitar a aplicação da teoria da desconsideração apenas às relações de consumo
(cf. RESP 252759/SP, DJU 27.11.00) e, mesmo assim, desde que rigorosamente

atendidos os pressupostos legais, quais sejam a existência de ato fraudulento e o
desvio de finalidade da empresa (cf. RESP 63652/SP, DJU 21.8.00).
~

Art. 50. - Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os rifei/os de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.

De outra parte, o STJ tem sido chamado a decidir intrincadas questões

processuais relacionadas com a aplicação da teoria da desconsideração no

processo civil, tarefa da qual se tem desincumbido com adequação, merecendo
ser destacada a atuação nesse sentido, do ora homenageado, um exímio

processualista, que honrou a magistratura do Distrito Federal, representando-a
com brilhantismo invulgar enquanto Ministro da mais alta corte pátria de direito

infraconstitucional. De fato, o STJ, em caso concreto relatado pelo eminente
Ministro Eduardo Ribeiro, calcado por princípios de instrumentalidade do
processo, decidiu pela legitimidade da pessoa jurídica para, mesmo tendo

descortinada sua personalidade, alegar a impenhorabilidade de bem de sócio (cf.

RESP 170034/SP, DJU 23.10.00).

o novo Código Civil confirma a tendência de seguir o modelo alemão,
permitindo a desconsideração da personalidade jurídica tão-somente na hipótese
de existir abuso dessa mesma personalidade, quedando-se mais remota a
possibilidade de se afastar a aplicação do princípio da separação (agora
esculpido no art. 52 do novo Código, e segundo o qual aplica-se às pessoas
jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade), em hipóteses
de mera injustiça subjetiva. Ao estender, de outra parte, a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica a todas as obrigações civis e
mercantis, o novo Código Civil torna agora completo o regime normativo
brasileiro, no que toca à tal doutrina. Como bem salientou o Prof. Miguel
Reale, acerca da teoria da desconsideração no novo Código Civil, "não
abandonamos o princípio que estabelece a distinção entre pessoa jurídica e os
seus membros componentes, mas também não convertemos esse princípio em
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tabu, até o ponto de permitir sejam perpetrados abusos em proveito ilícito dos
sócios e em detrimento da comunidade."
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AÇÃO MODIFICATIVA DA COISA JULGADA

Osmane Antônio dos Santos
Juiz Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal

Antes de adentrarmos ao terna, vejamos as disposições constitucionais

e legais que o norteiam.

Estabelece a -Constituição Federal no seu art. 5°, incisos XXXV e

XXXVI: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça

a direito; a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada.

o Código de Processo Civil, por sua vez, enfatiza:
Att. 467- Denomina-se cOlsajulgada maieria! a tftcáci~ que toma
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinária ou extraordinário.

Att. 468 -A sentença que julgar total ou parcialmente a lide, tem
força de"lei nos limites da !ide e das questões decidtdas.

I ••

Art. 471 - Nenhum Juiz decidirá novamente as questões já
decididas, relativas àmesma lide, salvo os casos prescritos em lei:

Já no artigo 485, são enumeradas as várias hipóteses em que a rescisão

da sentença pode se operar.

Com efeito, a coisa julgada é um instituto constitucional que objetiva

dar segurança e certeza às relações jurídicas assumidas pelos indivíduos na

vida social, após decididas pelo Poder Judiciário.
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Segundo afirma LIEBMAN, a coisa julgada não é propriamente um
efeito da sentença, mas uma qualidade posterior que ao efeito se ajunta para
torná-lo imutável (Ovídio Baptista, Sentença e Coisa Julgada, 1988, p. 104).

apesar de assegurar o exercício da jurisdição tornando intangível o último

julgado, insuscetível de modificação, não deixa de revelar as amplas
possibilidades recursais. Aliás, a abertura da via rescisória, por ofensa à coisa
julgada, no meu entender, pode ser aplicada aos casos em que o decisum, tido
como imutável, se encontra em verdadeira testilha com inúmeros outros

entendimentos posteriores, também imodificáveis.

Será que aqui não teríamos uma coisa julgada frágil, tênue, se

sobrepondo à consolidação jurisprudencial mansa, pacífica e incontestável?

Nessas circunstâncias, tenho que a cristalização da coisa julgada deve

ser atenuada pelos princípios que a regem, pois, a meu ver, não há mais espaço

para se impor essa inflexibilidade que deita sobre as demandas calcadas numa

atividade intelectual não mais condizente com a realidade funs et defuris.

Por conseqüência, se a sentença não contém certeza capaz de dar

segurança àquelas relações jurídicas, a coisa julgada material, em situações
peculiaríssimas, ou seja, quando implica em efeitos continuados, que se
renovam mês a mês, dentro de um critério de razoabilidade e proporcionalidade,
pode e deve ser reexaminada, até para solidificar a coerência jurídica dos

fundamentos legais em que materializada.

Nesse contexto, data Venta, penso não existir óbice a que a parte lesada
ou prejudicada pelos efeitos de uma sentença, proferida sob o prisma de um
construção jurisprudencial que não mais expresse a realidade hermenêutica,
mansa e pacificamente definida, tanto na jurisprudência quanto na doutrina,
possa postular a sua rescisão, mesmo após o transcurso do biênio legal,
principalmente quando o ônus da manutenção dos efeitos da decisão judicial

recai sobre toda e sociedade, em prestações periódicas.

É importante realçarmos as consagradas evoluções, dia a dia impostas
no campo dos valores sociais, morais e jurídicos da sociedade, capazes de por

si sós provocar verdadeira revolução na afirmação judicial tida como

inquebrantável, cujos efeitos, podem não aquilatar o justo entendimento da
ciência jurídica ao caso concreto. Casos há em que a solidificação da paz
jurídico-social, com a interpretação dada ao direito positivo e as suas

conseqüências, não se faz presente, porquanto, ao invés de trazer segurança
jurídica, apresentam-se totalmente dissociados da realidade hermenêutica..
patenteada pelas cortes superiores.

Assim, do que adianta canonizar o instituto da coisa julgada se a paz

social se encontra fragilizada, a cada vez que os efeitos do julgado se renovam,

principalmente se a imodificabilidade da decisão interessa apenas ao autor da
ação, em detrimento de toda a sociedade, se é exatamente esta quem financia o

custeio daquele entendimento tido como inquebrantável? Assim, penso não
ser juridicamente correto e aceitável se falar em tranqüilidade social com a

imutabilidade da coisa julgada ofensiva aos princípios da legalidade e

... Obstar esse exercício, sob o manto da imodificabilidade da coisa julgada,

é não permitir à parte prejudicada auferir o avanço e consolidação da ciência

jurídica. impondo-lhe o ônus de suportar um entendimento juridicamente

equivocado. Tal se me afigura assaz temerário para o exercício da jurisdição,
permitindo a perpetuação de evidentes lesões ao patrimônio jurídico e

econômico daqueles que, por razões diversas, tiveram contra si o manto da
imodificabilidade de uma decisão judicial que, nessa hipótese, não pôs fim ao
conflito de interesses, senão o perpetuou em forma de injustiça social.

Não permitir ao magistrado abrir as comportas dos feitos já julgados

para rever essas decisões, fora dos casos nos quais o próprio ordenamento

positivo retira a força da coisa julgada (art. 485, CPC), é instaurar a insegurança

jurídica ao avesso. A regra do art. 468 do CPC a tanto não restringe, pois,
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moralidade administrativa (art. 37, CF), pois estes princípios, constituídos sob

o apanágio do manifesto interesse público, essencial à paz das relações
administrativas, são irrenunciáveis, imprescritíveis, indisponíveis, inegociáveis,

indecliná veis, absolutos, vitalícios, oponíveis erga omnes e intransmissíveis.

o fator temporal (art. 495, CPC), por si só, não pode ser erigido como
absoluto, até mesmo porque o próprio CPC o excepciona quando positiva a
possibilidade de anulação dajulgado exeqüendo, na hipótese de citação inválida
(art. 741, I, CPC). Isso, a qualquer momento em que a execução seja processada,
mesmo que fora do biênio legal.

Esses princípios não podem ser relegados pelo Estado julgador se

buscamos uma sociedade de pessoas livres,justas e solidárias. A coisa julgada,

data Venta, não deve, com razoabilidade, estar alçada acima da justiça e da

liberdade, porquanto uma sociedade sem liberdade e sem justiça se encontra

escravizada. Devemos entender que, mudando a época, mudam-se os costumes,

transformam-se os tempos, redefinem-se os valores e, por conseqüência,

conceitua-se um novo contexto jurídico e social de maneira mais ampla, como

só acontece quando a excelsa Corte pacifica o entendimento jurisprudencial

sobre uma situação posta. Dessa forma foi erigido o texto da nova Carta,

especialmente o conceito de imutabilidade da coisa julgada (art. 5°, XXXIV).

A esse novo paradigma não pode o Judiciário, ao qual incumbe a composição

dos litígios com olhos voltados para a realização da justiça, involuir aceitando
c~nceitos pretéritos que não se ajustam ao interesse público.

Nesse contexto é que entendo possível, de lege.ferenda, bem como em
face do ordenamento jurídico legal e constitucionalmente positivado, a

modificação de vários julgados imortalízados pela res judicata, que hoje
angustiam a paz jurídico-social, principalmente no âmbito da administração
públíca, quando a sociedade, sem concordar com a pacificação de julgados,
atribuindo a alguns privilegiados servidores, índices de correção salarial que,
como o avanço do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, hoje são tidos
como indevidos (26,06%, 84,32%, etc), vê-se, mês a mês, à margem de toda

essa revolução jurídica, obrigada a arcar com o ônus desse custeio.

As normas jurídicas hão de ser entendidas, levando em consideração o

contexto legal no qual inseridas. Desse modo, não há como se interpretar uma

disposição, ignorando as profundas modificações pelas quais passou e passa a

sociedade, especialmente ajurídica, desprezando-se os avanços hermenêuticos,
solidificados de um instituto jurídico.

Vários posicionamentos jurídicos, hoje tidos como imodificáveis, traz

em si o inconformismo dos seus mantenedores, que é a sociedade em geral,
através da pesada carga tributária da qual não pode se livrar, cujo destino é o
custeio de infundados entendimentos judiciais, cuja evolução hermenêutica
mostrou-se pacificamente insustentáveis, jurisprudencial e doutrinariamente.

Como bem salientam doutrinadores pátrios, na ação rescisória não se

examina o direito de alguém, mas a sentença passada em julgado, a prestação

jurisdicional apresentada como válida e imodificável. Logo, data venia. e esta

pode ser de revista se construída em bases jurídicas posteriormente tidas como
inverossímeis, em posicionamentos sólidos e incontestáveis.

Ora, que pacificação social é essa que uma das partes latu sensu (a
sociedade), é obrigada a sustentar a cada folha de pagamento, se esse
entendimento, sobre o manto de inúmeras outras coisas julgadas materialmente

imodificáveis, já se consolidou em sentido diametralmente oposto?

Estamos, então, diante de duas situações jurídicas fundamentalmente
inquebráveis. Uma que alcança determinados e privilegiados agentes públicos.
Outra que efetivamente pacificou o conflito jurídico/administrativo até então
posto em litígio.

Esse direito reconhecido em alguns processos e que, por uma razão ou
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outra se encontra aquilatado pela coisa julgada, embora controverso à época,
já não mais o é no âmbito da nossa excelsa Corte que, enfrentando-o, pacificou
seu entendimento e sobre o qual não mais se discute.

Assim, garantir o auferimento ad eterno de uma decisão equivocada,
injusta e equacionada num entendimento jurisprudencial já reconhecido como
ilegítimo, é fechar os olhos para o enriquecimento sem causa jurídica por parte
dos beneficiários.

Ressalte-se, contudo, que o posicionamento supra apenas se aplica~
àquelas situações onde a resjudicataimplique lesão continuada, mês a mês, à
parte vencida, ou seja, apenas relativiza o entendimento manifestado nos
enunciados nOs343, 134 e 83, das súmulas dos egrégios STF, ex-TFR e TST,
nesta ordem. Deixando claro, ainda, o efeito ex nunc de eventual ação nesse
sentido, bem como a competência dos órgãos de primeira instância para dela
conhecerem e julgá-la.

o presente artigo se constitui numa resenha, posta à reflexão, de um
estudo maior a que se objetiva lançar o autor.
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CANDIDATURA NATA: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA

José Guilherme VilIela
Advogado no Distrito Federal

EMENTA: A candidatura nata, tal como disciplinada pelo §r do art.

8° da Lei n. 9.504, de 30.9.97, viola oprincípio constitucional da autonomia

garantida aos Partidos "para dtifinir sua estrutura interna, organização e

fisncianamenio " (CF. art: 17, §lI, queficaria sem sentido, se a agremiação

não pudesse escolher, dentre seus filiados, aqueles candidatos que, vencendo

as eleições, serão seus representantes nas Casas Legislativas.

I. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA

o propósito deste trabalho é simplesmente comentar aresto que o Eg.

Tribunal Superior Eleitoral proferiu durante a fase preparatória do pleito de

1998, em virtude do qual assentou a constitucionalidade da denominada

candidatura nata, tal como disciplinada pela vigente lei eleitoral (Lei n. 9
504, de 30.9.97, § lOdo art. 8°).

n.DIVERGÊNCIA ENTRE CORTES ELEITORAIS

2. Apreciando pedido de registro de candidatura ao último pleito para a

Câmara dos Deputados, o Eg. Tribunal Superior Eleitoral, no Recurso

Ordinário n. 971PB, julgado em 25.8.98, assegurou ao pretendente o direito

à chamada candidatura nata, nos termos do § 1° do art. 8° da Lei n. 9 504,

de 30.9.97, a qual, ao contrário das leis de regência das últimas eleições,
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contém normas de caráter permanente. controle incidental.

3. Ao prover o aludido Recurso Ordinário, a Alta Corte se adstringiu,
como declarou o douto voto do relator, eminente Ministro EDUARDO
RIBEIRO, a decidir "se a norma constante do art. 8°, § l° da Lei n.
9.504/97, prevendo as chamadas candidaturas natas, é compatível com o
art. 17, § 1° da Constituição, que cuida da autonomia partidária".

6. A motivação das decisões prolatadas está bem resumida nas

ementas dos respectivos acórdãos do TREIPB e do Tribunal Superior: para
recusar a pretensão à candidatura nata, aduzira o Regional esta

fundamentação, que o relator, eminente Juiz JOSÉ FLORENTINO DUARTE,

assim sintetizou:

4. A declarada limitação do âmbito do julgado está plenamente
justificada, porquanto a impugnação ao pedido de registro do interessado,
como candidato nato à Câmara dos Deputados, não chegou sequer a ser
examinada quanto ao mérito: é que o Col. TREIPB indeferiu o
registro postulado pelo suposto candidato nato, que não foi eleito nem
homologado pela convenção regional, tão somente porque considerou
inconstitucional a norma legal do art. 8° da Lei n. 9 504/97 - em

que a pretensão se fundara -, em razão de sua total incompatibilidade
com o princípio da autonomia dos Partidos instituído pelo § IOdo
art. 17 da Constituição Federal de 1988.

"IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATURA -
CANDIDATO NÃO INDICADO EM CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA - CANDIDATURA NATA - INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 8°, § 1°, DA LEI
9.504/97 - ACOLHIMENTO - DISPOSITIVO QUE FERE A
AUTONOMIA PARTIDÁRIA PREVISTA NO ART. 17, § 1°

DA CF - PREJUDICALIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO.

5. No recurso extraordinário interposto, o então recorrente alegou ter
havido manifesta violação do princípio inscrito no § 1° do art. 17 da
Lei Maior, propugnando o vencido pelo revigoramento da escorreita tese
sufragada pela instância regional, que, a seu ver, só não prevaleceu no
Tribunal Superior Eleitoral por influência da orientação predominante
sob o direito autoritário anterior, o qual, ao contrário do vigente, sujeitava
a organização e o funcionamento dos Partidos a rígida disciplina da legislação
federal. Embora fosse de toda a conveniência que o STF se pronunciasse em
definitivo sobre a argüição de inconstitucionalidade, isso não foi possível por
motivo da desistência do RE 236 9501PB, razão por que me parece oportuno
insistir na tese do então recorrente, que ainda poderá vir a prevalecer em
futuro julgamento do Supremo Tribunal, seja exercendo a Corte o controle
concentrado de inconstitucionalidade das leis federais, seja no plano do mero

- A norma legal que impõe taxativamente ao partido político critério
para escolha de seus candidatos é flagrantemente inconstitucional por violar o
princípio da autonomia partidária insculpido no art. 17, § 1°, da Constituição

Federal.

- Resta prejudicado o Pedido de Registro do Candidato que, não

indicado em convenção partidária, pretende valer-se apenas da candidatura
nata prevista no art. 8°, § 1°, da Lei 9.504/97, por se tratar de dispositlVô

inconstitucional" .

7. A seu turno, o v. acórdão supenor, da ilustre lavra do

eminente Ministro EDUARDO RIBEIRO, reformando o julgado regional,
asseverou, em sentido diametralmente oposto, que os critérios para
adinissão de candidaturas não constituiriam matéria interna corporis
defesa à interferência do legislador pelo princípio constitucional da

autonomia partidária, pois estariam inseridos na disciplina do processo
eleitoral. Eis a tese do julgado, qual abreviada na respectiva ementa:
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"Recurso ordinário. Fungibilidade.
10. A atividade partidária, a partir desse momento, passou a

depender da onipotência do Poder Executivo, que, a princípio, criou
duas organizações partidárias, que foram regidas pelos Atos Institucionais
e Atos Complementares. Veio, em seguida, o artificial regime bipartidário,
cuja longa sobrevida encontrou alento no providencial mecanismo da
sublegenda, período durante o qual até a intimidade dos órgãos partidários
era regida e controlada pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos (cf. Lei
n. 5 682, de 21.7.71, e suas numerosas modificações, sempre ditadas
pelas mutáveis conveniências de uma abertura político-administrativa, que
se operou, segundo a linguagem da época, lenta e gradualmente).

Possível o conhecimento, como especial, de recurso interposto
como ordinário se, malgrado a inexata denominação, contém
os requisitos daquele.

Ptutidos pollticos. Autonomio. ClUIÓÍIIIII1ImRIIIo.

A grutmlio constitucional de fI1IIonomÍll dos ptUtitlos
restringe-se ti tlejinição tIeSIlO eslridrlm interno, o'KlIRÍZOfão
efoncio/llllllento. Possi/JiIitIotIede alei dirpor sobre ,1Iestões
,1Ie se inserem no processo eleito~ esto!Jelecentlo em/rios
para a atlmirsão de cantlitlaturas, telllll ,1Ie nIio diz com a
IIIIII/riointerno corporis a ,1Ie se refere a Conslil1lifão e ,1Ie
constitui cmnpo defeso ao legislot/o"'~

11. Essa draconiana legislação partidária se fundamentava nas sucessivas
normas constitucionais do Estado autoritário, como se colhe dos textos
seguintes:

8. Ao que penso, a boa avaliação das posições conflitantes das duas
Cortes Eleitorais não pode prescindir de um breve retrospecto comparativo
entre a disciplina constitucional peculiar ao período autoritário e a resultante
da plena redemocratização, só alcançada com a vigente Constituição Federal
de 5.10.88. É o que me proponho fazer nos dois tópicos seguintes.

- Constituição Federal de 67, art. 149:

''A organização, o funcionamento e a extinção dos Partidos Políticos

serão regulados em lei federal, observados os seguintes princípios:" (...)"

- Emenda Constitucional n° 1/69, art. 152:

m. DISCIPLINA DO PERÍODO AUTORITÁRIO
"A organização e o funcionamento dos Partidos Políticos, de acordo

com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal":

9. Os Partidos Políticos, que, sob a Constituição de 1946, não
haviam merecido tratamento sistemático, regendo-se apenas por escassas

normas da legislação eleitoral, foram alvos diretos e imediatos do
ordenamento jurídico decorrente da Revolução de 1964. Não satisfeito

com a Reforma Política, que, em 1965, obtivera do Congresso Nacional
- da qual adveio a primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n.
4 740, de 15.7.65) -, o legislador revolucionário os extinguiu e lhes

cassou os registros por um ato de força (Ato Institucional n. 2/65).

- Emenda Constitucional n° 11/78, art. 152:

"A organização e o funçionamento dos Partidos Políticos, de acordo

com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal" .

- Emenda Constitucional n° 25/85, art. 152:

"É livre a criação dos Partidos Políticos. Sua organização e
funcionamento resguardarão a soberania nacional, o regime democrático, o
pluralismo partidário e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados
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os seguintes princípios: proclamada livre pelo caput do art. 152, estava condicionada à lei
federal, a qual tolerava ainda, segundo a letra expressa do § 3°, que
fossem estabelecidas "normas sobre a criação, fusão, incorporação, extinção
e fiscalização financeira dos Partidos Políticos", e também "sobre regras
gerais para a sua organização e funcionamento".

I - é assegurado ao cidadão o direito de associar-se livremente a Partido
Político;

11 - é vedada a utilização pelos Partidos Políticos de organização
paramilitar;

111 - é proibida a subordinação dos Partidos Políticos a entidade ou
Governo estrangeiros;

13. Se esse era o panorama geral do direito partidário concebido
pelas leis de inspiração revolucionária, não pode causar surpresa ou
admiração que tenha vindo a lume a chamada candidatura nata - também
conhecida vulgarmente por biônica - e que tão cerebrina criação do

casuísmo não tenha sofrido objeção por parte da Justiça Eleitoral (não é
despiciendo acentuar que as normas casuísticas, muitas vezes, tiveram

por escopo dificultar a atuação dos adversários políticos, mas, não raro,
foram impostas para prodigalizar vantagens e privilégios aos detentores
de mandatos eletivos - prática, aliás, ainda freqüente no regime de
plenitude democrática sob o qual, felizmente, vivemos hoje).

14. Com esse ou aquele feitio," a candidatura nata surgiu em várias

disposições do período autoritário, de que são exemplos as seguintes:

IV - o Partido Político adquirirá personalidade jurídica mediante registro
dos seus Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;

V - a atuação dos Partidos Políticos deverá ser permanente e de âmbito
nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos órgãos estaduais e
municipais.

§ 1° Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados o Partido que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3%

(três por cento) do eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos,
Deputados e distribuídos em, pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo
de 2% (dois por cento) do eleitorado de cada um deles. -Lei n. 6055, de 17.6.74:

§ 2° Os eleitos por Partidos que não obtiverem os percentuais
exigidos pelo parágrafo anterior terão seus mandatos preservados, desde que

optem, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer dos Partidos remanescentes.

"Art. 8° - Nas eleições para a Câmara dos Deputados e para as
lO",. I

Assembléias Legislativas, cada partido poderá registrar candidatos em número
°d \ d"que não exceda ao dobro dos existentes na legislatura em curso, CODSI. era os

candidatos natos nos respectivos partidos os atuais deputados federais e
estaduais.§ 3° Resguardados os princípios previstos no caput e itens deste

artigo, lei federal estabelecerá normas sobre a criação, fusão, incorporação,
extinção e fiscalização financeira dos Partidos Políticos e poderá dispor
sobre regras gerais para a sua organização e funcionamento".

§ 1° (...)

§ 2° C .. )

12. Ora, se a liberdade partidária, mesmo sob a EC. 25/85, não
passava de uma mera inscrição de pórtico, pois, mesmo a criação

§ 3° - Aos atuais deputados federais e estaduais, candidatos natol •
reeleição, fica assegurado o direito de concorrerem com o mesmo número da
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eleição anterior". DISCIPLINA CONSTITUCIONAL VIGENTE

= Lei n. 6978, de 19.1.82: 17. Com o advento da Constituição de 5.10.88, a Nação retornou

ao trilho do estado de direito e, como era de esperar, os Partidos
Políticos conquistaram a autonomia institucional e funcional, que deve

ser inerente ao normal exercício de seu relevante papel e de suas graves

responsabilidades numa sociedade democrática.

18. Vale reproduzir o estatuto constitucional básico dos Partidos,

que está no art. 17 da Constituição, cujo § 1° lhes assegurou a

ansiada e decantada autonomia para definir a estrutura interna, organização

e funcionamento. Lê-se no texto fundamental:

"Art. 4° - Serão considerados candidatos natos dos Partidos a que
pertencerem os atuais Deputados federais e estaduais, observados os prazos

da filiação partidária e o disposto no § 3° do art. 67 da Lei n° 5.682, de 21
de julho de 1971".

- Lei n. 7 008, de 29.6.82, cujo art. 1°, dando nova redação à última
norma, ampliou o benefício aos Senadores, verbis:

"Art. 4° - Os atuais Senadores, os Deputados federais e estaduais e

os Vereadores serão considerados candidatos natos dos Partidos Políticos a
que pertencerem na data das respectivas Convenções".

"Art. 17. - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de

partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático,

o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados

os seguintes preceitos:

15. O quadro normativo gerado à sombra protetora das normas
constitucionais derrogadas, que haviam sido editadas com o confessado

propósito de intervenção na estrutura, na organização e no funcionamento
dos Partidos Políticos, não poderia, obviamente, encontrar remédio do
Poder Judiciário, já que as normas de hierarquia superior não
desautorizavam as manobras do casuísmo avassalador. Assim, a
candidatura nata e outras criações igualmente nocivas do período
autoritário operaram os efeitos a que se destinavam e não puderam ser
fulminadas pelos Tribunais.

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo

estrangeiros ou de subordinação a estes;

IH - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. ••

16. Em abreviado, por mais inconveniente e reprovável que fosse
a candidatura nata, quer no plano político, quer no jurídico, nada se pôde
contra ela enquanto vigentes as normas constitucionais dos governos

militares.

§ 1° É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos

estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.

§ 2° Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na

forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3° Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e
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acesso ao rádio e à televisão, na forma da lei.

§ 40 É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização
paramilitar" .

19. O bem avisado constituinte de 88 teve a cautela de utilizar a
mesma nomenclatura das anteriores Cartas autoritárias, talvez para deixar
claro que o regime de intervenção do legislador estatal decaíra
inexoravelmente, e que não mais seria lícito impor às agremiações
políticas as severas regras do passado próximo, porque sua organização
e seu funcionamento passavam a ser disciplinados pelos respectivos
Estatutos, isto é, pela lei interna votada pelos próprios filiados.

20. Dir-se-á, como o fez o acórdão do TSE, que, participando do
processo eleitoral, os Partidos devem sujeitar-se a determinadas regras
~egais, inclusive "as que tenham pertinência com certos critérios na escolha

de candidatos", entre os quais se situariam o da candidatura nata e o da
reserva de vagas às mulheres.

\ 21. No entanto, se os Partidos existem para disputar eleições e se
dispõem de autonomia para disciplinar seu funcionamento, como seria

possível recusar-lhes a elementar faculdade de escolher, dentre seus

filiados, aqueles que devem concorrer aos pleitos, como seus candidatos?
Entre nós, não há a figura da candidatura avulsa, motivo pelo qual

qualquer candidato deve pertencer a um Partido e por ele ser apresentado
regularmente para a pugna eleitoral.

22. Talvez a reserva de vagas' às mulheres filiadas pudesse justificat-
se como estímulo à participação feminina nos Parlamentos, quando se
sabe que elas, malgrado constituam metade da população e do eleitorado,
não detêm a correspondente participação no processo político. A.
candidatura nata, porém, não leva senão à indébita intervenção do

Estado-legislador nas disputas internas dos filiados aos Partidos, que só
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devem ser arbitradas mercê do critério democrático da maioria,
perfeitamente garantido com a escolha dos candidatos proporcionais pelo

órgão partidário supremo, que é a convenção.

23. O princípio da autonomia partidária, a toda evidência, não pode

conciliar-se com a regra legal da candidatura nata, a menos que se
pretenda, como asseverou o TSE, que, na autonomia funcional do Partido,
não esteja compreendida a função precípua desse ente político, que é a de

disputar as eleições com os candidatos da livre escolha de seus órgãos

competentes.

24. Lembre-se que a recente Lei n. 8713, de 30.9.93 - a

primeira que se promulgou sob o regime constitucional inaugurado em 1988
_, previu a candidatura nata, ressalvando, entretanto, ao órgão nacional
do Partido, a possibilidade de veto ao candidato nato. A matéria foi

levada à Suprema Corte, que, julgando em 18.5.94 a postulada medida

cautelar, entendeu de deferi-la precisa~ente no que concerne à inadmissível

individualização do órgão nacional para exercer a prerrogativa do veto,

medida que o eminente Ministro CELSO DE MELLO, em seu douto voto
de relator, considerou "suficiente para preservar o princípio constitucional da

autonomia partidária". Cumpre recordar, desde logo, o expressivo
trecho da ementa do referido acórdão, que exaure, com a habitual
precisão e amplitude, o princípio da autonomia partidária; eis o magistério

. do Supremo Tribunal:

"AUTONOMIA PARTIDÁRIA: A Constituição Federal, ao

proclamar os postulados básicos que informam o regime
democrático, consagrou, em seu texto, o estatuto jurídico dos

partidos políticos.

O princípio constitucional da autonomia partidária - além de repelir

qualquer possibilidade de controle ideológico do estado sobre os partidos
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políticos - cria, em favor desses corpos intermediários, sempre que se tratar
da definição de sua estrutura, de sua organização ou de seu interno
funcionamento, uma área de reserva estatutária absolutamente indevassável
pela ação normativa do Poder Público, vedando, nesse domínio jurídico,
qualquer ensaio de ingerência legislativa do aparelho estatal.

Ofende o princípio consagrado pelo art. 17, § 1°, da Constituição a
regra legal que, interferindo na esfera de autonomia partidária, estabelece,
mediante específica designação, o órgão do Partido Político competente para

recusar as candidaturas parlamentares natas" (ADIMC 1.063, de 18.5.94).

25. A magnífica lição de direito constitucional ministrada no
substancioso pronunciamento do eminente Relator do aresto acima não
chegou a cuidar, em tese, da eventual inconstitucionalidade da candidatura

nata, seja porque o objetivo do autor daquela ação direta não se voltasse par~
a eliminação de tal candidatura, pois visava apenas a estendê-la aos
Senadores, seja porque a ressalva final da norma então examinada talvez
permitisse compatibilizá-la com o princípio da autonomia partidária (adiante-

~e que tal ressalva, que havia na Lei n. 8 713/93, então sub judice, não
consta da Lei n. 9504/97, aqui impugnada).

independentemente de sua escolha nesta, solPo de/ilJertlfão em
contnirio (do órgão de direção nociolllll) tio JHUIitIo".

(Observação: As expressões "do órgão de direção nacional"
foram cautelarmente suspensas pelo STF desde o julgamento
da citadaADIMC 1063 ;portanto, a ressalva que prevaleceu

foi deste teor: "salvo deliberação em contrário ... dopartido ").

Lei n. 9504/97, art. 8°, § 1°

"Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou

Distrital, ou Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos

em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é

assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo

partido a que estejam filiados" .

'~os que, na data de publicação desta Lei, forem detentores
de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, é

assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo

pelo partido a que estejam filiados na data da convenção,

27. A Lei de 1993, como não se nega, foi aplicada pela Justiça

Eleitoral, não tendo sido impugnada perante os Tribunais a constitucionalidade

da candidatura nata. Nem poderia ter sido, diga-se de passagem, pois a

ressalva - mormente depois da supressão feita pelo STF quanto ao órgão

partidário competente - deixou a última palavra acerca da candidatura nata

ao próprio Partido, tanto vale dizer, preservou, no particular, o princípio

constitucional da autonomia partidária.

28. Outra é, no entanto, a situação em face do art. 8°, § 10, ~da

Lei n. 9 504/97, que é a norma ora impugnada, por incompatível com

o princípio constitucional da autonomia (art. 17, § 1°).Esta última norma

não contém ressalva alguma, ou seja, impõe ao Partido taxativa e
irrecusavelmente um critério de escolha de seus candidatos, a que
ele não poderá jamais fugir. Se isso não é violar a autonomia

funcional do Partido, essa prerrogativa de nada vale, pois a autonomia

deve servir precisamente para que a agremiação possa livremente escolher,

26. Sob o regime instaurado a partir de 88, é certo que apenas duas
Leis previram a questionada candidatura nata, isto é, a Lei n. 8 713/93
e a Lei n. 9 504/97, ambas, coincidentemente, no § 1° do respectivo
art. 8°. Vale transcrever as duas normas, uma ao lado da outra, para
que fique bem salientada a relevante peculiaridade que as distingue:

Lei n. 8 713/ 93, art. 8°, § 1°
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dentre seus filiados, aqueles candidatos que, vencendo as eleições, serão seus
representantes nas 'Casas Legislativas.

31. Entre os instrumentos mais usados do arsenal do casuísmo
característico da legislação revolucionária estava precisamente o privilégio
da chamada candidatura nata, que não passa de uma imposição do
legislador ao partido para concorrer às eleições com candidatos outros que
não os livremente escolhidos pelos legítimos órgãos partidários. Ao invés
de permitir que a convenção regular eleja livremente os candidatos a postos
eletivos em contemplação às suas virtudes cívicas, intelectuais e morais e
aos serviços prestados à comunidade e ao próprio partido, o legislador
assegura uma espécie de "reserva de mercado" aOSparlamentares, sem levar
em conta o mérito de sua atuação ou seu prestígio eleitoral, a ponto de
garantir o benefício a um Deputado que haja sido eleito por outra
agremiação política, como tem sido tão freqüente no instável quadro

partidário ainda existente hoje.

32. Se a regra da candidatura nata houvesse existido apenas na
LOPP, certamente já estaria, há muito, condenada pelos Tribunais Eleitorais.
Todavia o hábito do casuísmo de que continuam padecendo nossos, ,
legisladores, como se viu acima, consagrou o favor da candidatura nata-
seguramente incompatível com a autonomia conferida aos Partidos pela
Constituição Federal- nas Leis 8 713/93 e 9 504/97, sendo que o último
diploma peca mais gravemente, por não contemplar o temperamento da
ressalva constante do primeiro. Se ambas as normas atentam contra a
autonomia constitucional dos partidos, não se pode pôr em dúvida, pelo
menos, que a segunda seja desenganadamente inconstitucional, à míngua

da indispensável ressalva constante da primeira.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

29. Em suma, forçoso é reconhecer, do que acima se explanou, que
a Carta Magna de 88, traduzindo os anseios nacionais, colocou o País num
regime de plenitude democrática. Entre as normas incorporadas ao ordenamento
jurídico pátrio deve destacar-se a do § lOdo art. 17 que assegurou "aos
partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina
partidárias", a qual veio liberar nossas agremiações políticas da "camisa-de-
força" que tolhia suas atividades durante os ásperos e obscuros
tempos do regime militar, seja na fase do artificial bipartidarismo imposto, seja
no período subseqüente, em que houve pluripartidarismo tutelado pelo rigor
de regras inflexíveis da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (repita-se que
num país em que não há candidaturas avulsas, mas sempre apresentadas pelos
Partidos, a remanescente candidatura nata, que foi imaginada sob a ditadura,
não passa de uma peça do chamado "entulho autoritário", que, há muito, já
deveria ter sido banida do direito brasileiro).

30. Felizmente, não mais vivemos sob o império do autoritarismo,
mas sob o signo da liberdade e da autonomia partidária, que transformou
vetustos instrumentos de controle da atividade dos entes políticos em
simples reminiscências do passado. Já observou em obra recente o ilustre
Professor TORQUATO JARDIM, referindo-se à Lei Orgânica, que "perduram
apenas as normas compatíveis' com o escopo constitucional, como as relativas
ao controle das finanças e da contabilidade. As demais, tais como as de disciplina,
fidelidade, programa e estatutos, quedam, agora, observados os parâmetros
constitucionais, no quase exclusivo âmbito partidário" (Introdução ao Direito
Eleitoral Positivo, ed. 1994. p. 53).

33. Convencido da inconstitucionalidade da norma permanente que
disciplinou a candidatura nata, formulo votos de que a Suprema Corte, na sua
indelegável missão de guardiã maior da Carta Magna, possa, em breve, dar sua
palavra definitiva e tranquilizadora sobre tão relevante questão constitucional.
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A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

Israel José da Cruz Santana
Subprocurador-Geral do Distrito Federal

Dada a excepcionalidade dos períodos ditatorial e da transição para o
Estado Democrático a que esteve submetido o povo brasileiro, durante mais
de 20 (vinte) anos, a Assembléia Constituinte de 1988, comprometida com
restabelecimento do Estado de Direito, tratou então, de assegurar a este direitos
fundamentais para o exercício pleno da cidadania e da dignidade dos seres
humanos, promulgando a Carta Política, chamada de "A Constituição Cidadã."

2. Embora parecendo atentar para as transformações sociais e evoluções

tecnológicas ocorridas nesses tempos idos, que estavam a exigir mudanças na
postura do Administrador Público, preocupou-se o Constituinte de 1 988 em

estabelecer mais deveres, proibições e obrigações para o Estado Administrador,
com a finalidade de assegurar e proteger os direitos estabelecidos nessa Carta
Política, mantendo, porém, a rigidez dos princípios informadores da
Administração Pública, a nosso ver incompatíveis com a agilidade e praticidade
das atividades estatais, de agora necessárias para o alcance dos fins colimados

••
pela nova ordem constitucional.

3. Por isso mesmo, a Administração Pública continuou burocrática,

morosa e injusta com o cidadão e mais agravada, pois se entendida como a
Constituição Cidadã, rica no estabelecimento de direitos fundamentais e sociais,
deveria, desde logo, assegurar o seu alcance, não podendo permanecer ineficaz
na tutela dos mecanismos de exercitamento dos mesmos, causando mais

insatisfações aos seus titulares que, mais uma vez, sentiram a neutralização

das ações estatais, ante a preocupação do Administrador Público de não se
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afastar dos princípios rígidos e formais na prática dos atos de execução das
suas atividades.

preocupação, quase universal, em modernizá-la, para que tenha eficiência e

respeite o indivíduo, tratando-o como cidadão, portador de direitos, não como

súdito que recebe favor. A tentativa de modernizar a Administração muitas

vezes se expressa em propostas de reforma administrativa que, em geral

permanecem na condição de promessa de campanha ou se limitam a extinguir

órgãos, com dispensa de servidores. O tema da reforma administrativa, então,

vem sendo reiterado, também no Brasil, o que se mostra necessário, até que

medidas efetivas propiciem melhoria contínua e crescente no funcionamento

da Administração.

4. Somente, após 10 (dez) anos da promulgação da Constituição Cidadã,
é que o Legislador Brasileiro entendeu da necessária e imprescindível

modernização da máquina administrativa, a fim de viabilízar a realização dos
seus objetivos, o que implicava a adoção de novos princípios e a mitigação da

rigidez de outros, a fim de que o objetivo fosse atingido.

5.Assim, percebeu que seria necessária uma ampla reforma administrativa

na Administração Pública, pois ela é que impulsiona a máquina estatal, cujos
princípios norteadores sempre foram rígidos e intocáveis, determinadores do

engessamento das atividades estatais, principalmente por ensejar uma
burocracia desanimadora para os administrados e muitas vezes perniciosas

para o funcionalismo público, eis que, na mais das vezes o levava ao

cometimento de condutas marginais.

Algumas idéias de fundo devem nort.ear a reforma administrativa:

Administração a serviço do público; Administração eficiente, ágil, r~pida, para

atender adequadamente às necessidades da população, o que facilitará p combate

à corrupção; economicidade e Administração de resultados; predomínio da
I

publicidade sobre o segredo."( DIREITO ADMINISTRATIVO MODERNO-

ODETE MEDAUAR - 4' Edição - Editora Revista dos Tribunais, pâg. 27).
6. De fato:

"A Administração Pública integra o contexto geral do sistema político
\

de um Estado, refletindo e expressando as características e distorções desse
sistema.

7. Finalmente, o Congresso Nacional promulgou a Emenda

Constitucional no. 19/98, fazendo inserir entre os princípios norteadores da

Administração Pública, o da EFICIÊNCIA, que deve se traduzir em bons

resultados de uma ação ou força produzida, isto é, com eficácia, não se podendo,

de forma alguma pensar nela pelo modo negativo.À medida que se foram ampliando as funções do Estado, aumentaram as

atividades da Administração; hoje adquiriu dimensões gigantescas e tomou-se

fundamental na vida da coletividade, sendo fator condicionante de grande parte

das relações econômicas e sociais dos indivíduos, com a responsabilidade,

sobretudo, de buscar meios para a efetivação dos direitos assegurados pela

Constituição. Daí resulta a enorme variedade e complexidade das atribuições
que exerce.

~
8. Embora elevado à categoria de princípio constitucional, o instituto da

eficiência, ao que podemos observar, até o momento, não tem recebido estudos

mais aprofundados, para orientar e conscientizar o Administrador Público da
"relevância de sua adoção no gerenciamento das obras e serviços público~,.p0stos

à disposição da coletividade, e agora, com melhor qualificação de ?li~nte e

não mais de administrados, pois que esta condição exprime um sentido de,

subordinação em literal contradição com o que dispõe o parágrafo único, do

art. 1°, da Constituição Federal.
A importância da Administração se revela pelo tratamento amplo que

hoje recebe nas Constituições, inclusive a brasileira. Revela-se, ainda, pela
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9. É que, efetivamente, as ações estatais devem ser executadas de forma
pronta, eficaz e produtiva, sendo por isso que a regra da eficiência só pode ter
um destinatário: o servidor público, tanto mais que de agora, facultou-se a sua
exoneração, mesmo que estável, se mostre incompetente ou ineficiente na
execução de suas atribuições, mas não é isso o que visa o princípio da eficiência,
de forma principal, pois se assim fosse, restaria sem conteúdo científico ou
prático a sua elevação à categoria constitucional, pois tal como na iniciativa
privada, também, o funcionário público desidioso, improdutivo, incompetente
pode ser afastado de suas funções. A diferença é que naquela o patrão pode
dispensá-lo e na Administração Pública essa situação jamais se dava, ante o
paternalismo e a indulgência do Estado, em detrimento do atendimento dos
contribuintes, responsáveis pelas fontes pagadoras das remunerações desses
empregados.

civil e penalmente.

13. Do contrário restaria sacrificada a produção do ato pela ineficiência
de sua execução, resvalando, logo de início nos princípios da legalidade e da
moralidade, porque, para ser legal tem que ser ético, pois, no sistema adotado
pela Administração Pública Brasileira, só é passível de legalização, se puder

ser socialmente aceitável.

14. É que, de regra, os princípios estabelecidos não podem ser afastados,
como condição de validade do ato administrativo, que deles não podem desviar,
ainda que determine uma dilação malvada para o alcance do objetivo colimado.

10. Há que se perceber que, no plano do pensamento constitucional, o
princípio da eficiência não tem o sentido comum, isto é a mera execução das
atividades de forma produtiva e eficaz, pois além desses requisitos deve alcançar
foros de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, além de outros
pertinentes a seriedade e a competência da Administração Pública na prática
dos atos administrativos, para o atendimento da clientela.

lS.Todavia, pensamos que, com a promulgação da Emenda

Constitucional no. 19, de 1998, modificando o art. 37, da Constituição Federal,
sem desvios de conduta, parece lógico que a rigidez dos princípios
informadores dos atos administrativos deve ser mitigada, sem deixar de guardar
a fidelidade de seus desideratos, desconsiderando-se exigências burocráticas,
para melhor e eficientemente se praticarem os atos administrativos tendentes a

atingir os bons resultados desejados, a fim de satisfazer a clientela, por isso
que é preciso estabelecer um marco divisor entre a obediência aos princípios

e o abandono de procedimentos conservadores.

11. É que as atividades da Administração Pública são implementadas
através de atos da vontade soberana de um povo, enquanto nação, no sentido
mais amplo, que não podem ser graciosos ou ineficazes, devendo guardar
objetivos sérios, lícitos e produtivos, para proteção dos direitos dos clientes.

16. É que, na mais das vezes, em obediência à rigidez dos princípios
adotados pelo art. 37, da Constituição Federal, o Administrador Público..
acorrenta-se a procedimentos burocráticos, que determinam uma sucessão de

atos, cujos efeitos são neutralizados pela ineficiência do objetivo perseguido,

isto é, cumpre-se a lei, mas não se alcança o resultado produtivo, muito embora
se tenha executado legal e legitimamente todas as atividades para o seu

a1cançamento. É o ato falho ou ineficiente.

12. Assim, a eficiência da Administração Pública, através da prática de

atos de administração ou administrativos, strictu sensu, embora esta só se
possa aferir pelo resultado produzido, ela tem que ser competente na adoção
dos meios de sua execução, pois que, além disso, não pode praticá-los em
desobediência aos princípios adotados constitucionalmente, (art. 37,CF), sob

pena de nulidade e responsabilidade do servidor que o praticou, administrativa,

17. No dizer de LÚCIA DO VALLE FIGUEIREDO, " ...Ao que nos

parece, pretendeu o "legislador" da Emenda 19 simplesmente dizer que a
Administração deveria agir com eficácia. Todavia, o que podemos afirmar é
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que, sempre, a Administração deveria agir eficazmente. É isso o esperado dos
administradores."

socialmente aceitos.

18. E continuando, afirma:
21. DIÓGENES GASPARINI, in DIREITO ADMINISTRATIVO, in

DIREITO ADMINISTRATIVO - Editora Saraiva, - 6' edição revista, atualizada

e aumentada, entende que:"Todavia, acreditamos possa extrair-se desse novo princípio
constitucional outro significado, aliando-se-o ao art. 70 do texto constitucional,
que trata do controle dos Tribunais de Contas.

"Conhecido entre os italianos como "dever de boa administração, o

princípio da eficiência impõe à Administração Pública direta e indireta a

obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento,

além, por certo, de observar regras, a exemplo do princípio da legalidade. Pela

EC n. 19/98, que o acrescentou ao rol dos consignados no art. 37, esse princípio

ganhou status constitucional.

Deveras, tal controle deverá ser exercido não apenas sobre a legalidade,
mas também sobre a legitimidade e economicidade; portanto, praticamente
chegando-se ao cerne, ao núcleo, dos atos praticados pela Administração
Pública, para verificação se foram úteis o suficiente ao fim a que se
preordenavam, se foram eficientes."(Curso de Direito Administrativo - 5' Edição
- MALHEIROS EDITORES, PAG. 63 )

O desempenho deve ser rápido e oferecido de forma a satisfazer os

interesses dos administrados em particular e da coletividade em geral. Nada

justifica qualquer procrastinação.19. A i. Administrativista satisfaz-se em observar o princípio
constitucional da eficiência como norma de controle da legitimidade e da
economicidade, para a verificação da utilidade dos atos administrativos
praticados e se foram úteis aos fins colimados, não se preocupando com as
\

dificuldades dos meios de execução que, como assinalado, também, deve ter o
controle da legalidade, sendo exatamente aí, que reside o núcleo desse novo

mandamento constitucional, dada a cautela que se recomenda para não
desvirtuá-los, exsurgindo nessa zona de atuação do Administrador Público
perplexidades, que confunde princípios com regras de procedimento.

22. E ainda:

20. Daí por que entendemos, afastada a confusão entre os princípios e as
regras de procedimento, não se poder restringir ou se submeter a competência
do Administrador Público à obrigação de obedecer a rituais e a solenidades
para chancelar a existência de um ato administrativo que, afinal, atinge a

finalidade perseguida, até de forma mais pronta e eficaz, sem rigidez e

formalidades, que os princípios filosóficos parecem recomendar, desde que se

contenha nos lindes da legalidade e que, por isso, são moralmente válidos e

"As atribuições devem ser executadas com perfeição, valendo-se das

técnicas e do conhecimento necessários a tornar a execução a melhor possível,

evitando sua repetição e reclamos por parte dos administrados. Ademais, a

realização cuidadosa das atribuições por parte das atribuições evita desperdício

de tempo e de dinheiro públicos, tão necessários na época atual. Por fim, tais
•

competências devem ser praticadas com rendimento, isto é, com resultados

positivos para o serviço público e satisfatórios para o interesse da coletividade.

23. E arremata:

"O atendimento desse princípio, cremos, vai mais além. De fato, certas

situações não devem ser mantidas, se o contrariarem. O agente público, em

tais casos, deve tomar as medidas necessárias para pôr fim a certa situação

tida, em termos de resultado, por desastrosa para o Estado." (pag. 19/20).·
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24. Dessas reflexões, impossível não perceber que o princípio da
eficiência elasteceu o campo de atuação do Administrador Público, dando-lhe
flexibilidade para agir por todos os meios que determinem um resultado eficaz,
rápido e perfeito, no interesse próprio e da coletividade, estabelecendo, apenas,
um limite absoluto: o da legalidade. Se assim o é, poderíamos até concluir: os
fins justificam os meios, desde que moralmente aceitos e legítimos os
propósitos.

conduta do Administrador Público quando, para atingir determinado objetivo,

ameniza a formalidade e abrevia procedimentos.

28. De fato, o referido dispositivo legal considera perfeito o ato que,
embora realizado de forma diversa da prevista na lei para sua execução, atinge
sua finalidade, por isso que se há de reconhecer que a praticidade tem perfeita
adequação ao princípio da eficiência, também, para os atos da Administração

Pública.
25. Por assim ser, não se justifica mais que o Administrador Público

obedeça cegamente a regras de procedimentos, determinados por princípios
rígidos que entravem a pronta e eficaz atividade da Administração Pública,
valendo salientar, que a transparência é que deve nortear a sua atuação, para
objetivar o controle das ações desenvolvidas, por dever de prestar contas de
suas atribuições estatais.

29. Desconsiderada, pois, a rigidez da forma dos atos e procedimento
administrativos, em face da adoção do princípio da eficiência, temos que as
formalidade e a obediência militar a certos princípios, deixou de ser uma
exigência absoluta para a perfeição dos mesmos, a fim de tornar pronta e eficaz
a atuação do Administrador Pública, na busca da realização dos objetivos
colimados em prol do bem estar da clientela, titular dos direitos estabelecidos

pela Constituição Federal.26. Há, ainda, que se observar limites, pois nem sempre as formalidades
e solenidades dos atos administrativos podem deixar de ser observadas,
principalmente, quando a lei o diga expressamente, ou os declare nulos de
pleno direito, acaso algumas das condições estabelecidas não sejam observadas,
ó.que só ocorrerá se de algumas delas decorrer prejuízos ou supressão de direitos

do Estado-Administrador e dos administrados. Não fora assim, de nada
adiantaria a realização do ato, com a mitigação do rigor formal de sua execução.
Seria perda de tempo.

CONCLUSÃO

27. Exemplo da mitigação do rigor formalístico dos atos legais, é a
regra do art. 244, do Código de Processo Civil, e nem se diga que por se conter
no âmbito do Direito Processual, não possa ser considerado como ato
administrativo, pois que ele estabelece um norte procedimental para a prática
de um ato de administração no processo e o faz, aceitando-o, válido e eficaz,
mesmo que desobeça a procedimentos determinados pela lei, mas desde que
alcance a sua finalidade, razão pela qual não vemos nenhuma infração do Juiz

quando isso se verifica e, nessa mesma esteira de raciocínio, se pode pensar na

Assim, preservando os princípios da legalidade, impessoalidade,

publicidade e principalmente o da MORALIDADE, o ato administrativo
praticado com relativo desprezo à formalidade, mas atingindo o seu objetivo,
há que ser considerado bom e legítimo, em homenagem à eficiência.,

determinada pelo art. 37, inciso 11, da Constituição Federal, na redação da

Emenda Constitucional n. 19/98.
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RECUSA AO CUMPRIMENTO, PELO CHEFE DO ExECUTIVO
ESTADUAL OU DISTRITAL, DE LEI MANIFESTAMENTE

INCONSTITUCIONAL: LIMITES E POSSffiILIDADES NUMA
PERSPECTIVA ATUAL

José Cardoso Dutra Júnior
Procurador do Distrito Federal

1. Intróito

Não são muitos os casos em que os advogados públicos são chamados a
pronunciamento sobre a possibilidade de recusa ao cumprimento de lei pelo
Poder Executivo. No mais das vezes, quando dúvida há sobre a
constitucionalidade de determinada lei, o agente público faz simples pesquisa

"na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Estaduais e
do Distrito Federal e Territórios, para saber se existe decisão suspendendo a

eficácia da norma em questão, ou se há ato do Poder Legislativo suspendendo
a execução de lei em decorrência de inconstitucionalidade declarada no controle

de constitucionalidade difuso. Negativo o resultado da pesquisa, automática é
a determinação para o cumprimento da lei.

OI

Todavia, em certos' casos, uma situação de desconforto absoluto pode
afligir o agente público I diante daquilo que se costuma chamar de patente ou
flagrante inconstitucionalidade ainda não declarada pelo Judiciário da lei
que deva ser aplicada administrativamente. Tem-se, in casa, o que LUÍS

1 Como o termo será bastante usado ao longo do texto, impede esclarecer. como referencial teórico, que o conceito
de agente público aqui usado é o de HELY LOPES MEIRELLES, constante do seu consagrado Direito administraíivo
brasileiro. 2J'ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 70. a saber: "São todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva
ou transitoriamente. do exercício de alguma função estataL"
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ROBERTO BARROS02 chama de norma perfeita, inválida, mas eficaz, pois
embora em claro descompasso com a Constituição, sua inconstitucionalidade
ainda não veio a ser declarada, seja em controle concentrado, seja em controle
difuso pelo tribunal competente.

mas também e verdadeiramente vontade de Constituição.

Surge, nessa hipótese, o receio do agente púbico de, a pretexto de
cegamente cumprir a lei, acabar desrespeitando a própria Constituição e de se
sujeitar a um tipo qualquer de responsabilização futura.

Sob esta ótica, é elogiável a conduta do agente público estadual ou
distrital que, ao invés de simplesmente invocar a autoridade da lei e determinar
o seu cumprimento, questiona a existência de norma constitucional que, às
escâncaras, lhe pareça ordenar procedimento diverso. Longe de materializar
simples resistência de cunho ideológico ou com fins políticos, esse juízo
sobre a "inconstitucionalidade" há que ser minimamente plausível, apoiado
em substanciosas razões para que se aponte uma patente e ainda não declarada

inconstitucionalidade.
Vem à baila, então, a questão da recusa de cumprimento, pelo Poder

Executivo, de lei em favor da qual milita a presunção de constitucionalidade.
Como o tema não é novo, o presente ensaio busca apenas revisitá-lo sob uma
perspectiva atual do controle de constitucionalidade das leis.

Entretanto, ainda que a letra da lei cause arrepios ao administrador, ou
seja, ainda que possa - ao seu juízo - estar viciada por óbvia
inconstitucionalidade ainda não declarada, não está ele autorizado a
descumpri-la sem prévia consulta jurídica ao órgão competente, que nos
Estados e no Distrito Federal é a Procuradoria-Geral, titular exclusiva da
orientação jurídico-normativa do Poder Executivo (art. 132 da Constituição
Federal e disposições específicas das Constituições Estaduais e da Lei

Orgânica do Distrito Federal).

Cabendo ao Procurador de Estado ou do Distrito Federal opinar sobre

a manifesta inconstitucionalidade, cumpre-lhe agir com temperos. Flagrante
inconstitucionalidade não é aquela só possível de ser vislumbrada diante de
pacífica jurisprudência. Também não se pode reputar inconstitucional uma
norma sem um mínimo de razoabilidade de argumentação. Segundo a lição
de RONALDO POLETTI, a inconstitucionalidade, para ser manifesta, basta
estar lastreada em argumentos válidos, não necessariamente incontroversos,
e não está condicionada às decisões dos tribunais", exceto - ressalva nossa-
as do Supremo Tribunal Federal que de alguma forma nulifique a suspeita de

2.A efetividade das normas constitucionais, o razoável receio do agente
público diante da lei vigente e eficaz e a necessária manifestação da
Procuradoria-Gerai

A efetividade das normas constitucionais, segundo LUÍS ROBERTO
BARROS03 , designa sua atuação prática, fazendo prevalecer, no mundo dos
fatos, os valores por ela tutelados. CANOTILH04 destaca a máxima

efetividade como princípio de interpretação constitucional segundo o qual
deve ser atribuído à norma magna o sentido que maior eficácia lhe dê. Já
KONRAD HESSE5 ensina que a máxima efetividade do Texto Maior advém
do prestígio que se dê à sua força normativa, o que ocorrerá sempre que os
responsáveis pela ordem constitucional mostrem não só vontade de poder,

'BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a ifelividade de mas normas: limites e possibilidades da
Constituição brasileira. 6'.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.84.

3Idem, p. 85.

4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, 6·ed., Coimbra: Almedina, 1993, p.227.

5 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Oilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio
Antônio Fabris Editor, 1991, p.19.

6 POLETII, Ronaldo Rebello de Britto. Controle de constitucionalidade das leis. 2', ed. Rio de Janeiro: Forense,
1997, p. 138.
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vício. está a atuação das Procuradorias-Gerais, a quem cabe esclarecer illse procede
a "suspeita" de inconstitucionalidade 7 ; íill. se ainda não houve suspensão da
eficácia da lei em decorrência de controle concentrado ou difuso; (iii) se é
possível, em tese, a não-aplicação de lei presumida constitucional; e (iv) se é

possível, no caso concreto, o descumprimento da lei reputada inconstitucional.
O presente trabalho, como sugerido pelo tema, só visa responder à terceira das
questões, já que ela é única sobre que se laborar in these.

Além disso, ainda que haja manifestação da Procuradoria-Geral
favorável à existência da apontada inconstitucionalidade, nenhum agente
público - ainda que tenha notórios conhecimentos jurídicos - está desobrigado
de cumprir a lei tida como viciada enquanto não houver pronunciamento

determinativo, nesse sentido, do Governador, já que se trata de medida
extrema, cuja materialização, em nome do perfeito exercício da competência

constitucional do Executivo, só pode ser atribuída a seu Chefe. Opinar a respeito da possibilidade de recusa ao cumprimento da lei
flagrantemente inconstitucional significa tomar posição no terreno de
divergências doutrinárias sobre o tema, levando em conta, de modo inarredável,

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão e os institutos
constitucionalmente disponíveis para o controle de constitucionalidade das
leis.

Em suma: o juízo de inconstitucionalidade flagrante não está ao alvedrio
do agente, mas do advogado público; e os atos ou omissões que configurem

recusa ao cumprimento de lei inconstitucional devem ser precedidas de
decreto que, fundamentando-se em parecer jurídico da Procuradoria-Geral,

recomende a não-aplicação da lei com vistas a preservar um princípio ou
uma regra constitucional cujo respeito justifique, no caso concreto, um

balanceamento entre a independência e a harmonia entre os Poderes.

Como anota CARLOS ARI SUNDFELD8, há nomes de peso como
FRANCISCO CAMPOS, CAIO TÁCITO, TEMÍSTOCLES BRANDÃO
CAVALCANTI, PONTES DE MIRANDA, MÁRIO MASAGÃO, LUÍS

ROBERTO BARROSO e MIGUEL REALE, entre outros, a sustentar a
Entrementes, o atendimento a esses dois pressupostos formais (prévia

manifestação da Procuradoria-Geral e chancela do Governador) não é

suficiente a legitimar a medida extrema de descumprimento. É imperioso,

ainda, que em respeito ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade,
verifique-se se não há outro meio eficaz e menos gravoso (à harmonia entre

os Poderes) de suspender a inconstitucionalidade flagrante da lei.

3. A questão da inexistência de outro meio eficaz de suspensão dos efeitos

da lei manifestamente inconstitucional como outro pressuposto para
adoção da medida extrema de descumprimento

7 Tome-se, como ilustração, recente consulta da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal à
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, versando sobre a aplicação da Lei Complementar Distrital n" 26/97. que
criou o Programa de Incentivo às Atividades Esportivas. destinando-o parcela das receitas de impostos (ICMS,
IPVA, ISS e IPTU). A consulta teve razão de ser no fato de o Sr. Secretário entender que como o STF, na ADIMC
15750/DF, proposta pelo Governador do Distrito Federal, declarou a inconstitucionalidade da LC 26/97 diantq do
art. 167, IV, da CF (vinculação constitucionalmente vedada para a receita de impostos) em relação aos impostos de
competência estadual (ICMS e IPVA), o mesmo entendimento poderia ser aplicado aos tributos de competência
municipal (IPTU e ISS), embora nessa parte aquela ADIMC não tenha sido conhecida pelo STF. por falta de
competência constitucional daquela Corte (art. 102, I, a. da CF). O que, ao fim e ao cabo, pretendia a consulta era
saber se havia a possibilidade de se negar a vinculação de parte da receita de IPTUIISS devidos por empresas
patrocinadoras de atividades esportivas, eis que, a despeito de nobre a finalidade da lei, tinha ela, na parte dos
tributos municipais, o mesmo - mas ainda não declarado judicialmente - vício que fizera o STF suspender os
efeitos da lei na parte relativa aos tributos estaduais.

8 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio da impessoalidade e abuso do direito de legislar. In: Revista Trimestral de
Direito Público n° 5/94, p. 152-178 A referência doutrinária trazida pelo ilustre jurista permite que se complete o
estudo da matéria mediante recurso, entre outras, às seguintes fontes: FRANCISCO CAMPOS, Direito Constitucional,
v. l°. Freitas Bastos, 1996, p. 442; CAIO TÁCITO, /?DA 59/338; TEMÍSTOCLES CAVALCANTI, RDA 82/376;
PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de /967, tomo li/, São Paulo: RT, /967, p.598; MARIO
MASAGÃO, Curso de Direito Administrativo, tl'.ed., São Paulo: RT, /977, p.J47; LUÍS ROBERTO BARROSO,
RDA181-182/393 e MIGUEL REALE, RDP ./9-40173.

Como visto acima, entre a atitude do agente público de questionar a
validade da lei e o ato do Governador que pode vir a autorizar sua não-aplicação
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GILMAR FERREIRA MENDES 10 ressalta que até o advento da Emenda
Constitucional n° 16/65, quando se introduziu o controle abstrato de
constitucionalidade no Brasil, era plenamente majoritária a doutrina avalizando
a recusa de cumprimento da lei reputada inconstitucional, referendada por
jurisprudência da mais alta Corte pátria. 11

{fÉ constitucional decreto de Che.fede Poder Executivo estadual
que determina aos órgãos a ele subordinados que se abstenham
da prática de atos que impliquem a execução de dispositivos
legais vetados por .falta de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo. Consniucionalidade do Decreto n. 7864, de 30 de
abril de /976, do Governador do Estado de São Paulo.
Representação julgada improcedente. JJ

possibilidade de não-aplicação administrativa de lei reputada inconstitucional.
Não se desconhece, todavia, o time de constitucionalistas que defende o
entendimento oposto, donde se destacam o saudoso mestre JOSAPHAT
MARINHO e os Professores CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA e EROS
ROBERTO GRAU, entre outros".

Entre os precedentes do STF posteriores à EC n° 16/65 e anteriores a
1988, destaca-se a Representação n" 980/sp (DJU 19.09.80) 12, da relatoria
do Min. Moreira Alves, cujo acórdão restou assim ementado:

Mesmo após a citada Emenda, que abriu a possibilidade de ajuizamento
de Representação de Inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República
(eventualmente, por provocação de Governadores), o Supremo Tribunal Federal

continuou reconhecendo o poder-dever do Chefe do Executivo de negar
execução à lei manifestamente inconstitucional, talvez porque o dominus litis,
senhor da oportunidade e conveniência da ação, poderia simplesmente não
deflagrá-la ou mesmo retardar o protocolo por razões diversas, justificando a
medida extrema.

Esse precedente e muitos outros consagraram o entendimento de que,

desde que não se tratasse de mero inconformismo de um Poder (Executivo)
perante o outro (Legislativo), a recusa ao cumprimento de lei flagrantemente
inconstitucional seria mecanismo de autodefesa do Governador, contido nas
suas prerrogativas constitucionais e no dever de cumprir a Constituição,

atendendo ao interesse público. 13

Depois de 1988, o STF veio a confirmar tal entendimento quando do
julgamento da ADIMC 221 (DJU 22.10.93), também da relatoria do Min.

Moreira Alves, onde ficou registrado que:9 Idem, p.175, onde são referenciados JOSAPHAT MARINHO, RDP /7//5/; CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA,
Constituição e constitucionalidade, Jurfdicos LE, p.1l5 e s.; e EROS ROBERTO GRAU, RDP 88/97. Sendo leal à
minha consciência. devo confessar que os trabalhos dos Professores JOSAPHAT e CARMEN LÚCIA merecem
destaque por colecionarem os mais numerosos e fortes argumentos, além de bem enfrentarem os contrários, embora,
data vênia, sem completa razão, justamente por não tratarem dos casos de leis pré-constitucionais e municipais
incompatíveis com a Constituição Federal. Outros nomes poderiam ser acrescidos a esse rol, como o IVO DANTAS,
que se manifestou sobre a questão na obra O I1llorda Constituição (do controle de constitucionalidade como
garantia de supralegalidade constitucional), Rio de Janeiro, Renovar, /996,p. /59 e s.
IOMENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito
constitucional: 2'.ed. São Paulo. Celso Bastos, /998, P.325. O autor se refere a vasta doutrina, donde se destacam
os trabalhos de CARLOS MAXIMILIANO, nos seus Comentários à Constituição de /891, Porto Alegre, /929,
p.3/I, n. 226, pela sua antiguidade, e de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, em lição lançada no Parecer 0-24
do Consultor-Geral da República, DO de 20.6.6/, por ser uma manifestação oficial da União.

" Idem. P. 325/326. O autor cita, corno importantes exemplos desta construção jurisprudencial, os seguintes
precedentes: RMS 4.211, ReI. Min. Cândido Motta Filho (DJ de 16.8.57); RMS 5.860, ReI. Min. Vilas Boas
(julgado em 5.11.68, publicado em audiência de 23.2.59); RP 512, ReI. Min. Pedro Chaves, RDA 76 (1964), p.308-
309; RE 55.718, ReI. Min. Hermes Lima (j. 26.11.64 e DJ 24.3.65); RMS 14.557, ReI. Min. Cândido Motta Filho
(j.17.5.65 e DJ 23.6.65); e RMS 13.950, ReI. Min. Amaral Santos, RDA 97 (1969), p.1l6-120, este posterior à EC
16, que é de 26.11.65 (DJ de 3.12.65).

(f•• , no Brasil, o controle de constitucionalidade das leis e dos..
atos normativos em vigor é atribuição exclusiva do Poder
Judiciário ...Os Poderes Executivo e Legislativo podem declarar
nulos, por ilegalidade ou por Inconstitucionalidade, atos
administrar/vos seus, e não leis ou atos com força de le~ e
quando declaram a nulidade desses atos administrativos ficam

12 JOSÉ CELSO DE MELLO FILHO, antes de vir a compor STF, no seu livro Constituição FederalAnotada, São
Paulo, Saraiva, 1984, p.258, em nota ao art.116 da Constituição anterior, que corresponde ao atual art. 97 do atual
Texto Magno, já se revelava adepto da mesma linha de pensamento.

I) MENDES, Gilmar Ferreira, op.cit .. p. 326.
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sujeitos ao controle do Poder Judiciário, e poderão ser
responsabilizadospelos prejuízos advenienresdessa declaração
se entender que inexiste a pretendida ilegalidade ou
inconstitucionaiiaade. Em se tratando de lei ou de alo
normativo comfolfa de Ie~osJtxJeresExecutivo eLegislativo,
por S1lll Chefio - e isso mesmo tem sido questionado com o
alargamento da legitimação ativa na ação direta de
inconstitucionalidade -, podem tíio-só determinar a seus
órgíios subordinados que deixem de aplicar
administrativamente as leis ou aios com folfa de lei que
considerem inconstitucionais...,. (DJ 22.10.93/4 (grifou-se)

É exatamente a sublinhada observação do Min. Moreira AIves ("e isso
mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação
direta de inconstitucionalidade") que sustenta, no pós-Constituição de 1988,
os argumentos dos que resistem à negativa de cumprimento de lei. Naquele
trecho do seu voto, S.Exa. quis lembrar que o velho posicionamento daquela
Corte, exemplificado na Representação 980 (Dl de 19.9.80), desperta há alguns
anos relevantes questionamentos.

querer ordenar ao agende público o descumprimento de tal ou qual lei ao
fundamento de clara inconstitucionalidade?

Realmente, se pode o Governador, nos casos de lei federal, estadual ou
lei distrital de competência estadual, ajuizar a ação direta de
inconstitucionalidade (art. 102, I, a c.c. 103, V, da CF), não parece razoável
que, ao invés de usar o devido processo constitucional, ele simplesmente prefira,
por Decreto, determinar a não-aplicação de lei. Não há dúvidas de que a ADI
é mecanismo de busca da garantia de supremacia constitucional que prestigia
mais a harmonia entre os Poderes do que um decreto determinando o
descumprimento da lei patentemente inconstitucional. E além de menos

gravosa, é eficaz, uma vez que seu procedimento comporta pedido de medida
cautelar (art. 102, I, p, da CF). Nesse caso, a recusa ao cumprimento da lei só
é sustentável se o cumprimento imediato da norma puder gerar danos
irreparáveis ao ente público, e desde que, de imediato, seja ajuizada a ação
direta, justificando-se a não-aplicação da lei enquanto não sobrevier decisão
do STF sobre o pedido cautelar.

Isso porque, como visto acima, quando só o Procurador-Geral da
I

República tinha legitimidade ativa para o controle abstrato de
constitucionalidade, justificava-se, diante de sua inércia, a movimentação do
Executivo no sentido de resol ver problemas de flagrante inconstitucionalidade.

o mesmo raciocínio não se aplica, entretanto, quando estejam em mira
leis pré-constitucionais ou de competência municipal questionadas em face da
Constituição. Nesses casos, inexistente outra via para provocar um

pronunciamento jurisdicional eficaz sobre a matéria, surgiria a inexecução de
lei como saída razoável.

Todavia, após a Constituição de 1988, com o alargamento do plexo de

titulares da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a justificativa para atos tais
sofreu sério descrédito, na medida em que o Chefe o Executivo, nos Estados e
no DF, está autorizado a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade tanto
perante o SrF quanto perante os Tribunais locais, ali tendo como parâmetro
de controle a Constituição Federal, e aqui as Constituições Estaduais e Lei
Orgânica do DF. Se goza desse instrumental, por que o Governador poderia

4. Leis pré-constitucionais e leis de competência municipal - ampla
possibilidade da recusa ao cumprimento de lei inconstitucional -
proporcionalidade

14 Cf. Inteiro teor no sue www.stf.gov.br.

O Supremo Tribunal há tempos já firmou o entendimento de que não é
possível a fiscalização abstrata de constitucionalidade de leis federais, estaduais,

distritais ou municipais pré-constitucionais, seja em face da Constituição
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vigente quando de sua edição (entendimento de que o Supremo, no controle
abstrato, é guardião do Texto em vigor), seja em face da Ordem Constitucional
atual, já que entre normas anteriores à Constituição e o novo modelo
constitucional não se pode falar propriamente em inconstitucionalidade (não
existe inconstitucionalidade superveniente), mas sim em recepção ou revogação,
conforme se mostre a lei materialmente compatível ou incompatível,
respectivamente, com o texto constitucional inovador. Confira-se, nesse sentido,
o célebre acórdão proferido na ADI 2, ReI. Min. Paulo Brossard (DJU de
21.11.97), julgada em 6.2.92.15

Em terceiro passo, tanto em relação às leis pré-constitucionais quanto
no que concerne às leis de competência municipal, poder-se-ia argumentar

sobre a possibilidade do controle difuso de constitucionalidade (art. 102, 111,
da CF). Entretanto, parece óbvio que a via incidental depende, em regra, da
iniciativa dos interessados na aplicação da lei e só teria lugar se aAdministração

negasse o cumprimento do diploma, o que faz com que se retorne ao problema

inicial, deixando o agente público sem a proteção jurídica que precisa para
agir ou se omitir. Ademais, até que a causa chegasse ao STF em grau de recurso

extraordinário, se passariam anos a fio, o que mostra a ineficácia desse meio

de combate à patente inconstitucionalidade.Por outro lado, o Distrito Federal acumula competência legislativa
estadual e municipal (art.32, §1°, da CF) e, como cediço, as leis de natureza
municipal, mesmo as editadas na vigência da atual ordem constitucional, não
são passíveis de controle por ação direta se o parâmetro é a Constituição Federal,
haja vista a falta de previsão expressa no art. 102, I, a, da Cp6.

Entretanto, não se esgota aí a avaliação dos meios passíveis de manejo

contra a reputada inconstitucionalidade.

Quanto a estas últimas (distritais de competência municipal), a suspensão
de sua eficácia poderá ser obtida, conforme o caso, pelo ajuizamento de Ação
Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e lerritórios, tendo por base a alegação de ofensa à Lei Orgânica do Distrito
Federal. A mesma alternativa, mutaris murandis, teriam os Estados quando
eventualmente se deparassem com leis municipais que, afetando de alguma
modo a administração estadual, se mostrassem claramente ofensivas a preceito
da Constituição local. Todavia, isso não será possível se no parâmetro de
controle abstrato para a Corte local (Constituição Estadual ou Lei Orgânica do
DF) não houver dispositivo símile àquele da Carta Federal que se seja objeto
de patentemente violação.

Para atender fechar a análise dos citados casos (leis pré-constitucionais

e de competência municipal), restaria ainda analisar a possibilidade de manejo

da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, prevista

no art. 102, §1°, da Constituição e regulamentada pela Lei n° 9.882/99. A

propósito, assim dispõe seu art. 10, caput e parágrafo único:

"Ar!. 1~A argüição prevista no §]O do art. 102 da Constituição
Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e
terá por objeto evitar ou reparar lesão apreceito fundamenta~

resultante de ato do Poder Público. •

Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento

de preceito fundamental:

1- quandofor relevanteofimdamento da colllroPérsio consfiIucionoI

sobre lei ou ato normativo.federa~ estadual ou m1lllÍdptll, incluídos

os anteriores à Constituição (...),'" (gnfou-se)
15 Vide também ADIQO n° 07. ReI. Min. Celso de Mello (DJU de 4.9.92).

I6ADI 611. ReI. Min. Sepúlveda Pertence (DJt: de 11.12.92). Sobre a finalidade de criação do instituto, um de seus maiores entusiastas
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"O novo instituto, sem dúvida, introduz profundas alterações
no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade.

acabaria por agravar a crise do Supremo Tribunal Federal,
com a multiplicação de recursos extraordinários interpostos
contra as decisões proferidas pelas diferentes Cortes estaduais.

e inegavelmente mentor, o Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, ao lançar
conclusões sobre a chegada do instituto em nosso ordenamento, registrou que'":

Em primeiro luga/; porque permite a antecipação de decisões
sobre controvérsias constitucionais relevantes, evitando que elas
venham a ter um deJjecho drifinitivo após longos anos, quando
muitas situações já se consolidaram ao arrepio da
"interpretação autêntica JJ do Supremo Tribunal Federal

O bom observador poderá perceber que o novo instituto contém
um enorme potencial de aperfeiçoamenro do sistema pátrio de

controle de constitucionalidade. "

Em segundo lugar,porque poderá ser utilizado para - deforma
drifinitiva e com eficácia geral - solver controvérsia relevante
sobre a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional em
.face da nova Constituição que, até o momento, somente poderia

ser veiculada mediante a utilização do recurso extraordinário.

A princípio, portanto, se bem observadas as lições acima, caberia a

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pelo Governador para
tentar suspender a eficácia de lei pré-constitucional ou de natureza municipal
tida por inconstitucional perante a Carta Federal. Atendido estaria,primafacie,
o requisito da subsidiariedade estampado no art. 4°, §1°, da Lei 9.882/99,
segundo o qual aADPF só pode ter lugar quando não houver outro meio possível

e eficaz de neutralizar a lesividade do ato normativo vergastado 19 •

Em terceiro, porque as decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal nesses processos, hqja vista a eficácia erga
omnes e o ifeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para
ojuízo sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor
idêntico, editados pelas diversas entidades municipais. A
solução oferecida pela nova lei é superior a uma outra
alternativa oferecida, que consistiria no reconhecimento da
competência dos Tribunais de Justiça para apreciar, em ação
direta de inconstitucionalidade, a legitimidade de leis ou atos

normativos municipais emface da Constituição Federal Além
de ensejar múltiplas e variadas interpretações, essa solução

Não obstante isso, a nó da questão está em saber sobre a validade do

próprio art. 1°, parágrafo único, I, da Lei 9.882/99. ALEXANDRE DE
MORAES20 defende que como o art. 102, I, (em especial a alínea "a") da

Constituição, não teve até hoje alteração redacional, o STF continua sem
competência para apreciar normas municipais em confronto com a Constituição

Federal, nos termos de jurisprudência da Suprema Corte já consolidada. Aquele
constitucionalista, ponderando que a lei que criou a Argüição de
Descumprimento nunca poderia servir de contorno a essa regra de competência

para, por via oblíqua, permitir que o STF viesse a ampliar sua jurisdição

constitucional, sustenta que" :

((O legislador ordinário utilizou-se de manobra para ampliar,
irregularmente, as competências constitucionais do Suprema

18 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de descumprimenro de preceito fundamental (art. /02, § J~ CF). in
Repertório IOB Jurisprudência. 2'. Quinzena de fevereiro de 2000, n° 4/2000, caderno J, p. 114. Nesse mesmo
texto, o Ministro Gilmar deixa claro que o anteprojeto da Lei 9.882/99 nasceu de trabalho conjunto dele e de Celso
Bastos, depois submetido a uma comissão de notáveis.

" ADPF 17, ReI. Min. Celso ele Mello, Decisão no DJU de 28.9.01.

20 MORAES. Alexandre de. Direito Constilucional, 12'.ed., São Paulo, Atlas, 2002, p.641 e ss.

21 Idem, p.646.
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Tribunal Federal que conforme jurisprudência e doutrina
pacificas, somente podem ser fixadas pelo texto magno.
Manobra essa eivada dejlagrante inconstitucionalidade, pois
deveria ser precedida de emenda à Constituição.

do DF, em brilhante trabalho acerca do novel instituto", cuja transcrição
também transbordaria os limites deste ensaio.

(. ..)

Especificamente quanto ao combate de leis municipais e pré-
constitucionais, resta ver ainda que a Lei 9.882/99, em seu art. 1°, parágrafo
único, I, só permitiu ao STF o conhecimento da ADPF quando haja fundada
"controvérsia constitucional" acerca de sua aplicação. A petição de Argüição,
nesta hipótese, terá que fazer a "comprovação da existência de controvérsia
judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera
violado" (art. 3°, V, da Lei 9.882/99), tal como é feito na Ação Declaratória de
Constitucionalidade (art. 14, UI, da Lei 9.868/99), para a qual, segundo o
Supremo Tribunal, se faz imprescindível a juntada de decisões judiciais

conflitantes sobre a matéria" . Isso, como se sabe, poderá não ocorrer em todos

os casos em que leis municipais e pré-constitucionais despontem como
inconstitucionais, com o que ficaria prejudicado o conhecimento da ADPF.

Note-se que foi criada pela Lei n" 9.882/99 a possibilidade
de um dos co-legitimados argüir ao Supremo Tribunal Federal
a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo fora das
hipóteses cabíveis no controle concentrado, quais sejam -
controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo
municipal e controvérsia constitucional sobre lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal anteriores à
Constituição Federal

Relembre-se ainda que a legitimação para a argüição de
descumprimento de preceito fundamental e para a ação direta
de inconstitucionalidade são idênticas (art. 2~/, da Lein 09.882/

99), sendo igualmente idênticos seus efeitos erga omnes e
vinculante (art. lO, §3~ da Lei 9.882/99 e art. 28, parágrafo

único, da Lei 9.869/99),' o que, iguala ambas as hipóteses,
demonstrando, claramente, a tentativa da legislação ordinária
em ampliar, repita-se, deforma inconstitucional, a competência.
do Supremo Tribunal Federal .... "

Com efeito, só a vindoura jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
acerca da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental -
notadamente o julgamento da ADI 2.231-8 - permitirá que se defina, de modo
preciso, os contornos desse elogiável instituto, para que um dia possam as

Procuradorias do Distrito Federal e Estaduais afirmar, sem nenhum vacilo,
que a inexecução direta pelo Executivo não se mostra mais cabível para resolver
os problemas das leis pré-constitucionais e municipais que contenham patent~
- mas ainda não declarado - vício de inconstitucionalidade perante a Carta
Federal.

Sem adentrar o mérito das assertivas lançadas pelo professor paulista
(pois isso significaria fuga ao objeto do presente trabalho), cumpre aqui ressaltar

que esse é somente um dos inúmeros questionamentos de constitucionalidade
dirigidos à Lei 9.882/99, que se soma a outros constantes da ADI 2.231-8,
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem

resenhados por LEONARDO ANTÔNIO DE SANCHES, ilustre Procurador
~, l/f., ~~;'" ;fi,;. j"~ ",~

""t- ,f", "r'~ -:.

Enquanto isso, a recusa de cumprimento de atos normativos de tal jaez

pelo Poder Executivo é ainda medida amparada pela jurisprudência reinante
no STF e pela mais autorizada doutrina, sempre que não existir outro meio

22 SANCHES, Leonardo Antônio de. Algumas rijlexões sobre a questão da cOflstitucionalidade das Leis fi" 9.868/
99 e fi" 9.882/99, In Estud0-r de Direito Público: desafios e utopia, Porto Alegre, Síntese, 2001, p.85 e ss.

23 ADC 8, ReI. Min. Celso de Mello (j. 13.10.99 ) e ADC 9, ReI. Min. Néri da Silveira (j.13.12.01).
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eficaz se sustar os efeitos indesejáveis de norma contaminada por
inconstitucionalidade.

Constituição. O princípio da harmonia e independência entre os Poderes não
impõe ao Executivo a aplicação de lei claramente inconstitucional. Pelo
contrário, desse princípio decorre, segundo RONALDO POLETIF6 , o exercício
pleno e efetivo da competência de cada um dos Poderes, isto é, das tarefas
constitucionais inerentes a cada um. E se impõe deveres ao Chefe do Executivo,
a própria Constituição, por lógica, há que lhe reconhecer os meios adequados
para cumpri-los, entre os quais está, em primeiro lugar, a comparação da lei

com o mandamentos constitucionais.

E é aí - na inexistência de outro meio eficaz - que reside a
proporcionalidade" da não-aplicação da lei, urna vez que: (i) por ser apta a
para garantir a máxima efetividade constitucional, mostra-se adequada; (ii)
por não existir via menos gravosa capaz de viabilizar o resultado almejado,
apresenta-se a medida corno necessária; e (iii) e por permitir uma solução
equilibrada - sem excessos por parte do Executivo contra o Judiciário (não se
elimina a última palavra deste sobre a questão, se provocado for) e sem impor
ao Executivo o ônus do cumprimento de regra patentemente inconstitucional,
a atitude de descumprimento da lei mostra-se proporcional em sentido estrito.

Com efeito, L.c. de MIRANDA LIMA27, num dos mais completos

estudos sobre o tema, com larga referência à doutrina estrangeira, ressalta que
a própria Constituição, em seu art. 78, dispõe que o Presidente da República,

ao tomar posse, prestará o compromisso de "cumprir a Constituição" e também
"observar as leis", mas sempre aquela, antes destas, pois isso decorre da rigidez

de nosso Estatuto Político, que garante sua supremacia. E isso - o dever de
cumprir a Constituição de modo direto - se aplica aos Governadores por força

dos arts. 25 e 32 da CF, em razão dos quais constam nas Constituições dos
Estados e na Lei Orgânica do Distrito Federal dispositivos de idêntica redação" .

Entretanto, ainda que batidos demais na doutrina, merecem alguma

consideração os temas da independência e harmonia entre os Poderes e da
configuração de crime de responsabilidade.

5.Uma palavra sobre a independência e harmonia entre os Poderes e crime
de responsabilidade Tais preceitos gozam de tamanha eficácia jurídica que sua inobservância

espontânea enseja sanção, já que o art. 85 da CF prevê que os atos do Presidente
que atentem contra a Constituição Federal são considerados crime de
responsabilidade, o mesmo ocorrendo com os Governadores, seja pelo
descumprimento da Lei Maior, seja pelo desrespeito às Constituições Estaduais

e à LODp9.

LUÍS ROBERTO BARROSO lembra que a interpretação e observância
da Constituição não são monopólio do Poder Judiciário. Também o Executivo

tem o poder e.' mais ainda, o dever de impedir que ela seja violada, e deverá
abster-se da prática de qualquer ato que importe em desrespeito à Lei Maior" .

Com efeito, antes de obedecer à lei, o Executivo deve respeitar a
Assim, não tem sentido afirmar que, em casos tais, o Governador, diante

24 C f . I óri .om? re ~renc~a te nc~, usa-se ~qUl a construç~o al~mã a respeito da tríplice dimensão do princípio da
~roporclOn~hdade. adequaçao, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O princípio é explicado, em
linhas gerais, por PAULO Bo.NAVIDES no seu Curso de dü-etlo consr/ruciona/. ô'ed., São Paulo, Malheiros, 1996,
p.360/3.~1, e .estudado sobejamente p~r SyZ~NA DE TOLEDO BARROS, no seu consagrado Principio da
plVp~raoflalidade e o controle de coasruuctonaodode das leis restritivas de direitosjitndamefltais Brasília Brasíli
Jurídica, 1996. ' , la

,~ BA~R?~O, Lu~s ~obert? O direito constitucional e a efotividade de suas normas: limites e possibilidades da
ConstlflltçaO bmsüe/ra. RIO &,Janeito: Renovar, 1996, p.387.

26 POLETTI, Ronaldo Rebello de Britto, op. cit. , p. 139.

27 LIMA, L.C. de Miranda. Funciondno público - Aposenradona í- Lei Incons/tlucional - Poder Executivo, In:

RDA 81/468.
28 Vide, por exemplo, o art. 139 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o art. 86 da Constituição do Estado de
Minas Gerais e o art. 91 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

29 Confira-se, a propósito, o art. 1446 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. o art. 91 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e o art. 101 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
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do descumprimento de lei, poderia incorrer em crime de responsabilidade.
Desde que manifesta a inconstitucionalidade, os Chefes do Executivo dos
Estados e do Distrito Federal não correm o risco de praticar crime de
responsabilidade, eis que o fato típico padrão descrito no art. 4° da Lei 1.079/
50 (aplicável aos Governadores dos Estados por força de seu art. 74 e ao

Governador do Distrito Federal por força da Lei n° 7.106/83), pune exatamente
os atos atentatórios à Constituição, não os que a preservam ou visam assegurar
sua efetividade, sendo irrelevante o argumento de suposta prática de ilegalidade
(art. 37, caput, da CF).

preservar um outro importante valor constitucionalmente
protegido, residindo aí sua proporcionalidade (adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito);

(ü) o juízo sobre a flagrante inconstitucionalidade de lei não
pode se revelar como mero inconformismo de um Poder perante
o outro e deve ter base em segura e fundamentada manifestação
da Procuradoria-Geral do Estado ou do Distrito Federal, não se
exigindo que os argumentos sejam incontroversos ou que haja
precedentes dos Tribunais sobre o tema. Por seu turno, a
determinação para não-aplicação de lei inconstitucional deve
emanar, por sua gravidade, do Chefe do Poder Executivo, a quem
compete zelar pelo exercício constitucional de suas

competências;

Lei inconstitucional, não sendo válida, não é verdadeiramente lei; "tem
aparência de lei, tem semelhança com a lei, porém lei não é"30. Isso porque ou
a.ie: é constitucional diante da Constituição em cuja égIde foi editada, ou não
é leI;' ou compatibiliza-se materialmente com Constituição posterior, ou é
revogada (ADI 2, ReI. Min. Paulo Brossard, DJU 21.11.97). Logo, se crime

de responsabilidade existisse, seria o de atentar contra a Constituição, a pretexto

de cumprir a lei manifestamente viciada, consoante o art. 85 da CF e preceitos

correlatos dos Textos Estaduais. Se a presunção de inconstitucionalidade pode
servir de justificativa para quem cumpre lei depois declarada inconstitucional
pelo Judiciário, a suspeita fundada de inconstitucionalidade também justifica
o não-cumprimento de lei depois reconhecida constitucional.

(i) a não-aplicação de lei reputada inconstitucional é medida

extrema, devendo ser adotada apenas subsidiariamente, isto é,
quando não exista outro meio cabível e eficaz de suspender a
eficácia da norma violadora, e sempre com a finalidade de

(üi) não é razoável ou proporcional que o Chefe do Poder
Executivo estadual ou distrital se recuse a cumprir lei federal,
estadual ou distrital de competência estadual editada após a
vinda a lume da Constituição de 1988, que repute
inconstitucional, pois a Lei Maior lhe garante o controle abstrato
de tais atos por meio da ação direta de inconstitucionalidade
(art. 102, I, a c.c.art. 103, V, da CF), que além de ser menos
gravosa, é eficaz na medida em que prevê a possibilidade de
concessão de medida cautelar (art. 102, I, p, da CF). Em casos

tais, a recusa só é sustentável se aplicação imediata da norma
puder gerar danos irreparáveis ao ente público, e desde que, de
imediato, seja ajuizada a ação direta, justificando-se a negativa
de execução da lei enquanto não sobrevier decisão do STF sobre

o pedido cautelar;

(iv) tratando-se, todavia, de lei de natureza municipal ou de lei
pré-constitucional, para fazer valer a supremacia da Constituição

6. Conclusão

Diante do exposto, é possível inferir que:

'0 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Parecerd-24 do Consu/ror-Oerat da Repdblú:a, publicado no DOU de 17.7.61.
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Federal, deverá o Governador, antes de recorrer à medida
extrema do descumprimento, verificar o cabimento da Argüição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 102, §1°, da
Constituição), notadamente demonstrando que sobre a aplicação

do preceito constitucional de fundo pesa controvérsia judicial

(art. 1°, parágrafo único, I c.c. art. 3°, V, da Lei 9.882/99);

não-cumprimento do malsinado diploma;

(vi) nos limites e possibilidades acima enfocados, fixados
segundo o atual desenho de nosso sistema de controle de
constitucionalidade, a não-aplicação de lei flagrantemente
inconstitucional pelo Poder Executivo, longe de materializar
ofensa ao princípio da harmonia e independência entre os
Poderes (art. 2° da CF), nele encontra seu sustentáculo, uma

vez que a imposição de tarefas constitucionais (rol de
competências) pressupõe o reconhecimento de meios para
cumpri-las adequadamente, respeitando aos valores preservados

pelo constituinte;

(vü) desde que respeitadas as orientações supramencionadas e
sendo manifesta, no caso concreto, a inconstitucionalidade da

lei, não haveria justa causa para se atribuir ao Governador a
prática de crime de responsabilidade, eis que o fato típico padrão
descrito no art. 4° da Lei 1.079/50 (aplicável aos Governadores
dos Estados por força de seu art. 74 e ao Governador do Distrito

Federal por força da Lei n° 7.106/83), pune exatamente os atos

atentatórios à Constituição, não os que procuram preservar sua
efetividade. Crime de responsabilidade seria, verdadeiramente,
o de descumprir a Constituição, ex vi de seu art. 85 e dispositiv~s
correlatos das Constituições Estaduais e Lei Orgânica do Distrito

Federal.

(v) não sendo cabível a ADPF e, portanto, não existindo outro
meio eficaz de sustar a inconstitucionalidade:

(~ - a) e sendo o caso de lei federal, estadual, distrital ou
municipal pré-constitucionais, legítima será a recusa, pelo Poder

Executivo, ao cumprimento da lei inconstitucional, com vistas
a assegurar a efetividade do texto constitucional pátrio;

(v - b) porém, tratando-se de lei de competência municipal,

havendo na Constituição Estadual ou LODF dispositivo - símile

ao da Constituição Federal - que ,permita o controle abstrato

perante o.Tribunal de Justiça (com possibilidade de concessão

de medida cautelar - por isso eficaz), este há que ser o caminho

de combate à inconstitucionalidade, tornando-se desnecessária

(pelas mesmas razões do item,"ili" supra) a medida extrema do
descumprimento da lei, salvo no período que anteceder a decisão
do Tribunal sobre o pedido cautelar;

(v - c) ainda no caso de lei de competência municipal, desde

que não exista na Constituição Estadual ou na LODF dispositivo

símile ao da Constituição Federal a permitir o controle - situação

em que não haveria mais outros meios eficazes de se neutralizar

a flagrante violação à Constituição, eis que já descartados o

controle abstrato pêlo STF e a ADPF -, o Chefe do Executivo,
em reverência à efetividade da Lei Maior, deve determinar o
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A QUESTÃO ENVOLVENDO A
VALIA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LEI N.o 9.882/99

Leonardo Antônio de Sanches
Procurador do Distrito Federal

A Lei n." 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo

e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos
termos do § lOdo art. 102 da Constituição Federal, veio à lume em um contexto

marcado pela necessidade de se utilizar um instrumento processual de

uniformização célere de controvérsias constitucionais relevantes.

A discussão que se possa travar sobre a sua legitimidade constitucional,

entretanto, assume relevância na medida em que resgata o tema da jurisdição
constitucional e o seu papel político, seara atual e ainda incipiente no cenário

jurídico brasileiro.

Os antecedentes históricos de nossa jurisdição constitucional registram

a consagração do modelo difuso de controle de constitucionalidade jurisdicional

de leis desde a primeira Constituição Republicana - sob o influxo do ideário

clássico liberal influenciado por Rui Barbosa - até o advento da Emenda
Constitucional n." 16/65, que criou o controle abstrato propriamente dito .•.

O legislador constituinte originário brasileiro de 1988, de modo peculiar,

optou pela adoção do sistema misto de controle jurisdicional da

constitucionalidade das leis, na medida em que consagrou assim cláusula

expressa do controle concentrado e abstrato perante o Supremo Tribunal Federal

e os Tribunais de Justiça dos Estados, flexibilizando o monopólio da legitimação

do Procurador-Geral da República para a ação direta de inconstitucionalidade,

como dispositivos autorizadores do controle difuso e incidental perante os
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demais Tribunais do país. Professor Geraldo Ataliba' , qual a de que" ojurista sabe que a eventual intenção
do legislador nada vale (ou não vale nada) para a interpretação jurídica. (...)
O jurista trabalha com o direito positivo (posto). A lei é mais sábia que o
legislador', revela-se imperativo saber se há ou não procedência na

argumentação deduzida na ação direta.

Sobre o ponto, nada obstante os bons argumentos em prol da tese da
inconstitucionalidade da Lei n." 9.882/99, afigura-se-nos certa a circunstância

de que não haverão eles de merecer procedência, quando por ocasião do

julgamento no Plenário da Corte.

De maneira que o sistema pátrio afigura-se peculiar, eis que coexistem

os dois modelos, com adaptações próprias. Nesse sentido, leciona o Professor
Clêmerson Merlin Clêve' .

A Lei n.? 9.882/9, ao preencher um espaço de conformação legislativa
que a Constituição lhe reservou, apresentou pontos que merecem ser
enfrentados, de modo a se obter a revelação do mister constitucional da argüição,
seja como instrumento que está vocacionado a suprir as lacunas ainda existentes
do controle abstrato, a saber, por exemplo, o controle da legitimidade do direito
pré-constitucional e do direito municipal em face da Carta Federal, seja mesmo
como ação outra, de diferente perfil constitucional, na linha de um incidente
de constitucionalidade.

Referindo-se ao quanto se opôs a título de informações na ação direta,
reproduzido no artigo intitulado "Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental", de autoria do Professor Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filh04

,

adiante se passará a demonstrar as razões pelas quais é constitucional a

conformação legislativa do instituto da argüição de descumprimento de preceito

fudamental.

Por outro lado, ao Supremo Tribunal Federal incumbirá construir o
perfil do instituto, como anota o eminente Ministro Carlos Velloso? .

Nessa seara, assume relevo o papel político do Supremo Tribunal
Federal, na medida em que a análise que aquela Corte haverá de proceder com
relação à conformação legislativa do instituto, via do julgamento da Ação Direta

de Inconstitucionalidade n." 2.231··8, é fundamental para o fim de se delinear o
perfil que assumirá ajurisdição constitucional brasileira, a saber, se prestigiando
o modelo difuso ou o abstrato.

Do lado da constitucionalidade da lei, sustenta-se que não há vícios de

inconstitucionalidade material ou formal a revestir o respectivo ato legislativo
à base de argumentação segundo à qual a eficácia limitada do art. 102, § 1°,da
Constituição Federal, a depender, para: sua concretização, de necessária

mediação legislativa, autoriza a regulamentação da argüição nos moldes em
que preconizada na Lei n." 9.882/99, como modo de se obter a máxima eficácia
dos preceitos constitucionais, restando, inclusive aprimorado o controle difuso
de constitucionalidade, ante a subsidiariedade do art. 4°, § 1°.

Com efeito, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
houve por bem em impugnar a legitimidade do ato normativo em questão via
daquela sobredita ação direta de inconstitucionalidade.

Pondera-se, ainda, que a argüição incidental não viola o princípio do

juiz natural, pois que ao Supremo Tribunal Federal caberá manifestar-se com

eficácia geral apenas sobre a questão constitucional consistente na violação de

Nada obstante os bons motivos que revestiram a Comissão responsável
pela Lei, o que é certo é que, segundo a lição nunca assaz inoportuna do saudoso

1 A Fiscaltzação Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 2. Ed. revista, atualizada e ampliada, 2'
tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2000.

2 Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (Revista Diálogo Jurídico)
3 Limites à revisão constitucional, Separata da Revista Trimestral de Direito Público, J: 6. 1993.

4 Revista Jurídica Virtual/2000 Presidência da República.
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preceito fundamental, incumbindo ao magistrado o julgamento da lide, sendo

inaplicáveis o princípio do devido processo legal e do juiz natural em processos
objetivos, sem partes.

legal); art. 5°, incisos XXXVII e LVI; art. 102, § 1°,2° (princípio da separação
dos Poderes), 1° (princípio do Estado Democrático de Direito) e 52, inciso X
(competência privativa do Senado Federal); e, art. 102, § 1°, 1°,5°, inciso 11

(princípio da legalidade), todos da Constituição Federal, o que estaria a

comprometer a integralidade da lei.
Argumenta-se que a possibilidade de liminar para suspensão de

processos em que se discute matéria relacionada ao objeto da argüição prestigia

o princípio da segurança jurídica, consistindo, a fixação das condições e o

modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental previstos na lei,

em característica essencial do pronunciamento judicial decorrente da atividade

interpretativa do Supremo Tribunal Federal, circunstância que tem o condão

de produzir um desejável elo de ligação entre o controle difuso e o concentrado

de constitucionalidade das leis.

Os fundamentos jurídicos da impugnação são os de que a Constituição

Federal não autorizou o legislador infraconstitucional a ampliar a competência

dó Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, § 1°, para incluir o

cabimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental quando

relevante o fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato

normativo de qualquer ente da Federação, incluídos os anteriores à

Constituição. Inexiste autorização para a criação de um outro procedimento

de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia geral e efeito

vinculante fora das hipóteses expressamente previstas na nossa Constituição,

a qual consagra, como regra, o controle difuso de constitucionalidade, sendo

o concentrado de natureza excepcional. Assim, apenas norma constitucional

e não lei ordinária poderia instituir nova hipótese de controle concentrado,

já que a tanto não autoriza o art. 102, § 1°.

E, finalmente, que não se há falar em usurpação da competência do

Senado Federal prevista no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, eis que

a argüição veicula controle abstrato e concentrado da constitucionalidade

enquanto a norma constitucional referida tem aplicação apenas ao controle

difuso, sendo certo ainda que a questão dos limites dos efeitos da declaração

de' inconstitucionalidade traduz solução para a verificada insuficiência das

técnicas de controle existentes nos casos de omissão parcial, razão por que se

procurou evitar um mal maior, divorciado da vontade constitucional. Alega-se ainda violação ao princípio do juiz natural decorrente da

previsão legal de destaque da questão constitucional relevante para

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, com a conseqüente suspensão

do andamento do processo judicial respectivo ou dos efeitos das decisões

judiciais, circunstância que importaria em afastar a controvérsia de seu

foro próprio, com a quebra do devido processo legal, porque deslocada a

demanda para outro Tribunal, o que faria lembrar a avocatória prevista na

Emenda Constitucional n.07 à Constituição Federal de 1967 (art. 119, inciso

I, letra "o").

Na ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil, contra a validade jurídico-constitucional da argüição

de descumprimento de preceito fundamental, na forma em que disciplinada

na Lei n." 9.882/99, articula-se, por sua vez, com fundamentação de que o

parágrafo único do art. 1°, o parágrafo 3° do art. 5°, o caput e o parágrafo 3°,

ambos do art. 10 e o art. 11 consubstanciariam dispositivos eivados de vício

de inconstitucionalidade, na medida em que afrontariam respectivamente os

arts. 102, § 1° (argüição de descumprimento de preceito fundamental), 5°,

inciso XXXVII (princípio do juiz natural) e LIV (princípio do devido processo A tentativa de, por lei ordinária, instituir um novo controle concentrado
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de constitucionalidade de leis, próprio de países em que se não admite o controle
difuso - Itália, Alemanha, Áustria, v.g. -, inclusive com eficácia geral e efeito

vinculante, diz-se, ademais, vai de encontro à Constituição de 1988, pois que
o art. 102, § 1° a tanto não autoriza. De ver ainda que a possibilidade legal de

se fixar condições e modos de interpretação afrontaria o princípio da separação

de poderes, porquanto trata-se de tarefa reservada ao legislador, importando
em usurpação da competência privativa do Senado da República a concessão
de eficácia geral à decisão do Supremo Tribunal Federal.

dentre os atos a serem objeto de sindicância jurisdicional aqueles que não
seriam contemplados em ação direta de inconstitucionalidade.

E, por último; considera-se inconstitucional a previsão Iegal de restrição

dos efeitos da declaração judicial a partir do trânsito em julgado ou de outro

momento a ser fixado por maioria de dois terços dos membros da Corte Suprema

com base em ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao princípio d?
legalidade, ante o dogma da nulidaçle da lei inconstitucional.

Por outro lado, a dimensão do conceito de preceito fundamental, para
fins de cabimento da argüição, tem o condão de não sobrecarregar a Corte com
argüições que veiculem descumprimento de normas constitucionais que não
consubstanciem preceitos fundamentais, modo por que não se corre o risco de
agravar ainda mais a crise por que passa o Supremo Tribunal Federal, já que
suposta multiplicação dos processos de índole constitucional a desaguar naquela
Corte se encerraria no juízo mesmo de admissibilidade das argüições.

Adiante se demonstrará porque os argumentos inquinando de inválida

a Lei n.o"9.882/99' não resistem a uma análise mais profunda, enquanto não

manifestado oentendimento definitivo do Supremo Tribúnal Federál, haja vista

a condição daquele órgão de intérprete maior da Constituição da Repúblicâ.

Parece, em princípio, procedente o argumento de que sobressairia vício

de invalidade em face da Carta da República na circunstância de que, embora
tenha o legislador constituinte originário previsto expressamente a argüição
de descumprimento de preceito fundamental, cabendo ao legislador constituinte
derivado (EC n," 3/93) tão-somente a renumeração dos parágrafos do art. 102
ante o acréscimo da ação declaratória de constitucionalidade, não aludiu o

legislador da Carta de 88, nem mesmo o da reforma, com eficácia geral e
efeito vinculante decorrentes da decisão proferida na ação de descumprimento.

I

A viabilidade do controle da legitimidade constitucional de lei ou ato

normativo de todas as esferas de Governo, incluídos os anteriores à Constituição
vigente, tal como previsto no art. 1°,parágrafo único, inciso I, da Lei n." 9.882/

99 decorre da circunstância de que o parâmetro a ser adotado é o de

descumprimento a preceito fundamental e não a qualquer norma da

Constituição. .I

Daí caber a pergunta: em assim não fazendo o legislador constituinte,

quando podia fazê-lo, poderia o legislador ordinário desse modo suceder? A
ausência de menção da Carta, no ponto, consistiria em um silêncio eloqüente
excludente de tratamento da questão via de legislação ordinária? •.

Sucede que não há problema em se exercer aquele controle, mormente
porque se estará diante de desrespeito à preceito fundamental não tolerado

pelo legislador constituinte originário, sejaele protagonizado por atos editados

já sob a égide da Constituição presente, seja mesmo por força de atos passados

de quaisquer esferas de governo. Daí porquê quis a Lei n." 9.882/99 incluir

Já sustentamos, em outra oportunidade, que o tratamento legislativo
do tema seria próprio de emenda, a provocar o reconhecimento, no ponto, da

invalidade formal da Lei n." 9.882/995 •

Todavia, uma reflexão mais apurada do assunto leva-nos a rever aquele
posicionamento, para o fim de admitir a concessão de eficácia geral e efeíto

5 Estudos de Direito Público - Desafios e Utopia, Síntese, UnB.
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vinculante à argüição de descumprimento via de lei ordinária. pétreas. Isso não significa, inobstante, que ao legislador infraconstitucional

não é dado fazê-lo.De fato, em tema de controle de constitucionalidade jurisdicional não
é desarrazoado se entender que o legislador esteja autorizado pela própria
Constituição em disciplinar a regulamentação dos instrumentos específicos.
Esse é o caso da argüição, cuja previsão constitucional refere à expressão "será
apreciada na forma da lei".

Portanto, além de ser desejável evitar-se delongas processuais
consolidando situações à margem da interpretação constitucional do Supremo
Tribunal Federal, está o legislador ordinário autorizado pela própria

Constituição a tratar da eficácia geral, do efeito vinculante e mesmo da
possibilidade de controle em abstrato de leis municipais em face da Constituição

da República em sede de processo objetivo, por assim não lhe vedar o legislador

constituinte.

Por isso é que tem inteira razão o Professor André Ramos Tavares,

invocando Gilmar Ferreira Mendes, ao anotar que basta olhar para outros
sistemas, como o alemão, por exemplo, para constatar a prática aceitável de o
legislador ordinário disciplinar a organização do Tribunal Constitucional, bem

como de seu processo" .
De modo que não se afigura necessário haver previsão em sede de texto

constitucional para se obter sindicância jurisdicional em abstrato da
compatibilidade dos atos municipais com as normas constitucionais federais.

Em se tratando de jurisdição constitucional não há dúvida alguma de
que a jurisprudência do Tribunal que tem a missão primeira de guardar e
interpretar a Constituição assume fundamental relevo para estabelecer as balizas
em que será efetuado o controle de constitucionalidade e bem assim os efeitos

das suas decisões.

o caráter de subsidiariedade que reveste a argüição de descumprimento

de preceito fundamental, por outro lado, parece ser a fórmula encontrada pelo

legislador para o suprimento das lacunas que sobressaem de nosso sistema
abstrato de controle judicial da constitucionalidade das leis (v.g. do direito

pré-constitucional e municipal em face da Constituição Federal vigente e

questão de legalidade no confronto entre lei e regulamento), porquanto o que
pretendeu a legislação conformadora foi a conveniência do instituto na solução
das deficiências do controle abstrato, sem prejuízo, adiante se verá, da outra

modalidade de controle jurisdicional de atos do Poder Público. '

Tanto isso é verdade que o caminho que vem traçando nossa legislação
específica é justamente a de positivar o entendimento já manifestando
anteriormente pelo Tribunal. Exemplo disso é a Lei n." 9.868/99.

De modo que não procede se sustentar validamente a circunstância de

que incumbe apenas ao legislador constituinte, por emenda, reformar a
Constituição para estabelecer a possibilidade de efeito vinculante e eficácia
geral decorrentes da decisão em ação de descumprimento, bem como instituir
o controle do direito pré-constitucional e dos atos municipais em face da Carta

da República. O legislador derivado tudo pode, é certo, ressalvadas as cláusulas

Também parece autorizada, por todas essas razões, a conclusão de que

a redação contida no § lOdo art. 102 autoriza o legislador ordinário a enveredar

pela 'seara da instituição de um controle abstrato da constitucionalidade das

leis e atos normativos de quaisquer esferas da Federação editadas em momento

anterior à Constituição da República, haja vista se tratar de lei disciplinando a

organização e atribuições do Tribunal para efeito de controle abstrato da

constitucionalidade.

6 A alusão é ao art. 94.2 da Lei Fundamental de Bohn, cujo teor está assim redigido: A Lei federal regula a
organização e o processo próprios do Tribunal, determina os casos em que as suas decisões adquirem força de lei e
poderá impor como condição para a admissão dos recursos constitucionais o esgotamento prévio dos recursos
ordinários. Gilmar Ferreira Mendes entende que "o legislador poderá outorgar outras atribuições ao Tribunal".
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E aqui não se trata de acolher o argumento de que se estaria
aumentando o rol de competências do Supremo Tribunal Federal mediante

lei ordinária, como pretendem alguns doutrinadores (v.g. Professor

Alexandre Moraes), pois que, em verdade, a redação original do texto da
Constituição de 1988 já pressupunha a competência da Corte Suprema para

o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito
fundamental.

"mandamento nuclear", "verdadeiro alicerce" ou "disposição fundamental",
para usar de empréstimo a consagrada lição do Professor Celso Antônio
Bandeira de Mello, sobre todo o sistema constitucional, o que significa
dizer que também os processos objetivos de defesa da Constituição lhe

devem observância obrigatória, porque desenvolvidos perante o Estado-

juiz - já que se trata de controle jurisdicional.

De maneira que não convence a afirmativa de que em razão de sua

natureza objetiva se exima da observância ao due process 0./ Iaw. naquilo

em que couber a aplicação do princípio, obviamente.

Quanto ao ponto, portanto, discordamos do entendimento segundo

o qual não se aplicam, em processos objetivos, "os preceitos constitucionais

que dizem respeito exclusivamente a processos subjetivos (inter partes)
para a defesa concreta de interesses de alguém juridicamente protegidos"

(RTJ 157/371).

Logo, afigura-se escorreito argumentar-se, quanto ao ponto
específico, que a natureza jurídica de norma de eficácia limitada a revestir

o art. 102, § 1°, da Constituição Federal, cuja normatividade estava a

depender de conformação infraconstitucional, ao tempo em que estabeleceu

as lindes a delimitar o âmbito normativo da Lei n." 9,882/99, pressupôs
autorização para disciplina regulamentar do instituto.

Também não se trata de dar guarida ao argumento de que nosso
sistema constitucional tem por tradição o controle difuso da

constitucionalidade das leis, constituindo o concentrado a exceção.
Nem por isso, no entanto, se pode sustentar serinconstitucional o

art. 12 da Lei n." 9.882/99, porquanto a ação rescisória é instituto que tem

assento fundante na ordem infraconstitucional, podendo, bem por isso, a

lei federal dispor sobre o seu não cabimento contra acórdão proferido pelo

Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato. Também a

irrecorribilidade das decisões de que trata o dispositivo legal tem a-ver
com a dimensão política do controle concentrado, em que se não presta

jurisdição propriamente dita (inter partes), modo pelo qual não se há de

tê-lo por inválido.

Ora, se inexiste hierarquia de normas constitucionais e se ambos os

controles estão previstos em nossa Carta Magna (nosso sistema é misto),

não se há falar em preponderância de um sobre o outro, modo pelo qual

não convence o argumento de que a regra consagrada em nosso texto
constitucional é o do controle difuso, importando verificar-se tão-só se o
art. 102, § 1°, da Carta, permitia a conformação legislativa tal como posta
na Lei n." 9.882/99.

No que diz respeito à argumentação de que seria inaplicável o

princípio constitucional do devido processo legal, eis que a argüição de

descumprimento de preceito fundamental se insere no âmbito de processo

objetivo, é preciso ver que aludida cláusula constitucional, embora

materialize garantia do cidadão contra o Estado, se irradia como

O que sucede, a rigor, a despeito da discussão que se possa travar

quanto à aplicação ou não do devido processo legal ao,processos de índole
objetiva, é que a argüição de descumprimento de preceito fundamental,

nos moldes em que regulamentada por lei, não materializou

inconstitucionalidade por violação ao aludido princípio constitucional, por
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afronta ao juiz natural. previstos no art. 10 da Lei n." 9.882/99 seriam violadores do princípio da:

separação dos poderes da República. É que tal preceito decorre logicamente

dó mandamento constitucional que obriga a fundamentação das decisões

judiciais, o que, em sede de exercício de jurisdição constitucional (aqui

vista como diferente da função jurisdicional sirictu sensu, em que se diz o

direito inter partes), importa em delimitar o programa normativo contido
no preceito fundamental constitucional. Veja-se que a correta interpretação

do aludido dispositivo autoriza a conclusão de que não se interferirá

ilegitimamente na função precípua do legislador de criar o direito objetivo,

porquanto não se estará realizando interpretação autêntica da lei

questionada, mas, ao contrário, "dizendo a Constituição", em próprio e

competente exercício de jurisdição constitucional.

É que não se pode dizer que o destaque da questão constitucional a
ser submetida ao Supremo Tribunal Federal consubstancie violação ao
princípio constitucional do juiz natural, porquanto o exercício da jurisdição
da Corte será restrita ao tema de índole constitucional, ficando a cargo do

magistrado o desenlace da quaestio juris e a composição da lide. Ao revés,
parece até salutar e adequado reservar-se exclusivamente ao Supremo

Tribunal Federal a prestação da jurisdição eminentemente constitucional.

Veja-se que em sede da argüição na modalidade a que a doutrina
vem chamando de incidental (art. 1°, parágrafo único, inciso I e art. 5°,

parágrafo 3°) a denominada "cisão funcional no plano vertical", consistente

no destaque ou separação da questão constitucional para o seu julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal é perfeitamente conciliável e compatível
com o sistema difuso de controle de constitucionalidade, previsto no art.

97 da Constituição Federal, que prescreve o julgamento da questão

constitucional pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou

dos membros do respectivo órgão especial onde se processe originariamente
a causa.

Ou seja, a fixação das condições e modo de interpretação e aplicação

do preceito fundamental, previstos no art. 10 da Lei n." 9.882/99, não se

mostram violadores do princípio da separação dos poderes da República,

pois que decorrentes da própria fundamentação da decisão, ou seja, referem-

se ao âmbito normativo contido no preceito fundamental constitucional

adotado como parâmetro.

Vale dizer, não se subtrai à competência dos juizes e tribunais a
apreciação, no exame do caso concreto, da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos, posto que aberta a

possibilidade de se obter um pronunciamento definitivo da questão
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não evidencia, de per
si, uma redução no formato do sistema difuso, senão apenas uma maior

concentração das decisões sobre temas relevantes e controvertidos de índole

constitucional no órgão de cúpula do Judiciário e guardião da Carta.

De igual modo, não há como prosperar o raciocínio de que a fixação
das condições e modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental,

Como, em verdade, não se estará julgando caso concreto em sede

de recurso extraordinário, não se há falar em usurpação da competência do

Senado Federal de suspender a execução de lei declarada inconstitucioeal.

Finalmente, no que diz respeito à argumentação de que seria

inconstitucional a previsão contida na lei de restrição dos efeitos da

declaração judicial a partir do trânsito em julgado ou de outro momento

fixado pela maioria dos membros da Corte Suprema, há de se obtemperar

que a nulidade da lei inconstitucional não pode ter o caráter dogmático que

se pretende a ela atribuir, eis que a jurisprudência da Corte vem

flexibilizando o entendimento de que a lei inconstitucional é nula ab-initia.
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É que são inúmeros os exemplos nesse sentido, em que o princípio da
segurançajurídica autoriza a não revisão de atos praticados com fundamento
em lei que vem a ser declarada inconstitucional, em que a declaração de
inconstitucionalidade opera efeitos ex nunc. Vale a pena, quanto ao ponto,
a importação do pragmatismo próprio da jurisprudência norte-americana.

Por tudo isso é que se entende não haver vício algum de
inconstitucionalidade a inquinar de nula a regulamentação legislativa do
instituto argüição de descumprimento de preceito fundamental.

RESPONSABll..IDADE PATRIMONIAL DO SÓCIO QUOTISTA
,EM EXECUÇÃO FISCAL

Lucas Aires Bento Graff
Procurador do Distrito Federal

o tema abordado atinge um número expressivo de pessoas que, por

terem feito parte de algum empreendimento societário, acabam sendo acionadas

judicialmente para responder com seu patrimônio pessoal pelos débitos

contraídos pela sociedade comercial, notadamente os passíveis de execução

fiscal, objeto dessa breve consideração.

Em qualquer espécie de sociedade comercial é o patrimônio social que

responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais, aplicando-se mesmo

raciocínio às execuções fiscais.

Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica somente

respondem pessoalmente - isto é, com seu patrimônio - pelos créditos

correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica, na condição de

substitutos, quando as obrigações decorram da prática de ato ou fato eivado de

excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos da empresa.

Estas são as hipóteses legalmente previstas para substituição da

responsabilidade tributária, a teor do art. 135,111 do CTN.

A questão não é nova, os tribunais já unificaram entendimento quanto

ao assunto e a Fazenda Pública normalmente insiste em fazer constar nas
execuções, como devedores tributários solidários, os sócios diretores, gerentes

e até mesmo simples quotistas, ainda que não haja evidências de dissolução

irregular da sociedade, atos de abuso de gestão, violação do contrato social ou
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É que são inúmeros os exemplos nesse sentido, em que o princípio da
segurança jurídica autoriza a não revisão de atos praticados com fundamento
em lei que vem a ser declarada inconstitucional, em que a declaração de
inconstitucionalidade opera efeitos ex nunc. Vale a pena, quanto ao ponto,
a importação do pragmatismo próprio da jurisprudência norte-americana.

Por tudo isso é que se entende não haver vício algum de
inconstitucionalidade a inquinar de nula a regulamentação legislativa do
instituto argüição de descumprimento de preceito fundamental.
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RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SÓCIO QUOTISTA
EM EXECUÇÃO FISCAL

Lucas Aires Bento Graff
Procurador do Distrito Federal

o tema abordado atinge um número expressivo de pessoas que, por
terem feito parte de algum empreendimento societário, acabam sendo acionadas

judicialmente para responder com seu patrimônio pessoal pelos débitos

contraídos pela sociedade comercial, notadamente os passíveis de execução

fiscal, objeto dessa breve consideração.

Em qualquer espécie de sociedade comercial é o patrimônio social que

responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais, aplicando-se mesmo

raciocínio às execuções fiscais.

Os diretores. gerentes ou representantes da pessoa jurídica somente
respondem pessoalmente - isto é, com seu patrimônio - pelos créditos

correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica, na condição de

substitutos, quando as obrigações decorram da prática de ato ou fato eivado de

excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos da empresa .•

Estas são as hipóteses legalmente previstas para substituição da

responsabilidade tributária, a teor do art. 135, IH do CTN.

A questão não é nova, os tribunais já unificaram entendimento quanto

ao assunto e a Fazenda Pública normalmente insiste em fazer constar nas

execuções, como devedores tributários solidários, os sócios diretores, gerentes

e até mesmo simples quotistas, ainda que não haja evidências de dissolução

irregular da sociedade, atos de abuso de gestão, violação do contrato social ou
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infração legal. infração legal hábil a suscitar a expropriação de bens pessoais do sócio.
executado (v.g. RESP 121021/PR, rel. Nancy Andrighi; AGIRESP 276779/SP,

rel. José Delgado).
Tal postura tem como propósito abreviar o longo curso dos processos

em que a Fazenda Pública figura como credora na medida em que, somente
após verificada a incapacidade societária para solver o débito fiscal, poderá a
execução, supletivamente - e desde que demonstrada a existência de ato

praticado com excesso de poderes, infração do contrato social ou estatuto -

alcançar os bens do sócio.

Também não mais persiste divergência jurisprudencial no tocante à

necessidade, ou não, de produção de prova pela Fazenda Pública quanto à
prática fraudulenta de atos de gerenciamento e atos contrários à lei de forma, a'
justificar penhora de bens do patrimônio pessoal de acionista. É imprescindível

que haja tal prova.Fica claro que a pessoa jurídica é realidade autônoma, distinta da figura
dos sócios, capaz de direitos e obrigações independentemente daqueles. Prevalece o entendimento de que em tais hipóteses deve ser observado

o princípio da responsabilidade subjetiva e não objetiva, impondo-se a prova,
a cargo da Fazenda Pública, de comportamento fraudulento ou contrário à lei.

Em conclusão, pode-se afirmar que a precipitada inclusão dos sócios

no pólo passivo das execuções fiscais, nas quais não há evidências de
atendimento às hipóteses legais de responsabilidade pessoal, somente concorre
para dificultar o propósito de recuperação dos créditos tributários. Tal

circunstância abre ensanchas à adoção das diversas medidas processuais de
defesa do devedor e, assim, efetivamente projeta ad calendas a esperada

satisfação dos créditos devidos ao erário.

A solução para mais esse obstáculo ao recebimento forçado dos créditos
do Estado - manifestada na relutância em ceder ao posicionamento consolidado

•
da jurisprudência - passa também pela adoção de práticas simples previstas
em Lei, mediante controle administrativo de legalidade, a ser exercido antes
do ajuizamento (§ 3° do art. 2° da Lei 6.830/80) e que pode dotar as cobranças

de maior eficácia.

Para coibir os excessos decorrentes da má utilização dessa autonomia,
há a possibilidade de, mediante ordem judicial, vir a ser afastada a personalidade
jurídica autônoma de molde a alcançar o detentor do comando efetivo da
empresa, na forma que a doutrina e jurisprudência convencionaram designar a
"desconsideração da personalidade jurídicd'.

Já há disposição em lei, sempre vinculada à situações de abuso, excesso

ou desvio de poder, em que se admite afastar o "escudo" da sociedade para
alcançar o patrimônio dos sócios ou os atos de gestão fraudulenta por eles

praticados. Tal fenômeno contudo, é exceção à regra geral de autonomia.

Apesar da clareza das disposições legais que consagram a autonomia
da pessoa jurídica (Código Civil, art. 20; Código Processo Civil, art. 596),
persiste a prática de se promover a execução fiscal, direta ou simultaneamente,
contra a empresa e a pessoa física dos sócios.

Ao proceder desta forma a Fazenda Pública acaba agregando novos

fatores que concorrem para a demora e oneram ainda mais a difícil recuperação

dos créditos do erário.
Os exemplos são numerosos e justificam que o Estado credor passe a

exercer com maior rigor o controle de regularidade da inscrição e cobrança

judicial - único momento possível de se evitar a inclusão indevida do nome
dos sócios nos executivos fiscais - e, assim, consiga imprimir a agilidade

Nos tribunais superiores a jurisprudência encontra-se consolidada no
sentido de que o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza
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desejada na recuperação dos créditos que lhe são devidos.

Para saber mais veja:

Jurisprudência:

AGRESP 276779; RESP 271584; RESP 126006; AGRESP 247862;
RESP 182430; RESP 261627; RESP 121021; AGA 246475; RESP 182430;
RESP 228571; RESP 227596; RESP 55862; RESP 149314; RESP 1648~7;
RESP 230754; ERESP 100739; RESP 109502; RESP 215349; RESP 109163;
RESP 202778; AGA 183444 (todos do STJ).

Referência Legislativa:

Lei 5.869/73, CPC - arts. 591 e 592, lI;

Lei 5.172/66, CTN - arts. 134 e 135, II e III e.

Lei 6.830/80, LEF.

Referência Bibliográfica:

A Fazenda Pública e a Cobrança Judicial dos Débitos Fiscais: Antonio
Felipe A. GaBo, RT, São Paulo, 2a ed., 1994;

I Embargos à Execução Fiscal: Vallisney de Souza Oliveira, Saraiva, São!Eaulo, 2000;

Código Tributário Nacional Interpretado: TRF/1 a Região - Gabinete da

Revista, Saraiva, São Paulo, 1995.
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o FIM DO PROCESSO

Paulo José Machado Cçrrêa
Procurador do Distrito Federal

UEo 'llle se torno anligllllllo e enpelllece,
perto está de desuptJTecer."

lIebreus,~,13

EXPLICAÇÃO PRÉVIA: I - Processo e ordem constltuclOna/ou

JUrisdição e ordem constitucional? 11- Estado. Direito e Processo. 111-

Natureza duplamente instrumental do processo e escopos do processo. IV -

Tipos de processo e seus objetivos. V-lntelPretação e aplicação do Direito:

problemas e papel do jurista na realização do ordenamento jurídico. VI-
II

Interpretação conforme ao Processo. VII- Conclusões. Bibliografia.

Explicação Prévia

o presente artigo não tem a pretensão de realizar uma profunda

investigação metodológica dos institutos do direito processual. Antes, busca

deixar um pouco de lado o excessivo rigor dogmático, almejando assim algumas

considerações críticas sobre o nosso sistema processual, bem como sobre alguns

conceitos e idéias que muitas vezes são eternamente repetidos no estudo do

processo civil, sem que se compreenda adequadamente o que eles representam

para a ciência processual.

Neste mister, e tendo como nota tônica a concepção instrumental do

processo, na linha do magistral estudo de Cândido Rangel Dinamarco '~
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Instrumentalidade do Processo", serão tratadas algumas questões sobremaneira
importantes para a melhor compreensão do afazer hermenêutico do aplicador
do direito processual, procurando estabelecer alguns objetivos dos processos,
e também observando-se os reflexos nos critérios de interpretação pertinentes
a esse ramo do direito, especialmente no que se refere à chamada interpretação

conforme ao processo, já que tanto se fala atualmente em interpretação conforme
à Constituição.

Aliás, é importante observar que o alerta sobre a necessidade de se
considerar a "perspectiva publicista do processo" justifica-se, pois conforme
observado pelo eminente Geraldo Ataliba "o ensino jurídico no Brasil está
muitos anos defasado, inclusive quanto ao currículo dos cursos de graduação,
que é quase o mesmo que o do começo do século. Sua principal deformação

está na desproporção entre as cargas de ensino de direito público e privado,

respectivamente. Como se ainda vivêssemos em 1910, dá-se ao estudante a
impressão falsa de que o mundo do direito é formado pelo direito civil, comercial
e penal?". Conseqüência funesta disto "é o desconhecimento, e decorrente

desprestígio, do direito constitucional e demais setores publicísticos que, ou
são ignorados, ou tratados com técnicas, princípios, espírito e perspectiva

privatísticas pelos aplicadores, inclusive judiciais'? . Para o saudoso jurista a
forma para solucionar este problema seria ensinar "desde o ingresso na
Faculdade de Direito, que o direito constitucional é a matriz de todo o direito
e que o direito público é, no mínimo, tão importante como o privado, para a

vida social'" .

Por outro lado, convém fazer algumas incursões sobre as relações entre
processo/jurisdição e a ordem constitucional, a tarefa de realizar a Constituição
pelos membros do Poder Judiciário, bem como a função jurisdicional e o
relevante papel transformador da Magistratura, tema este imbricado com a
eterna discussão sobre o papel criativo dos aplicadores do direito. Tais incursões

não poderiam ~eixar de ser feitas pois dizem respeito a temas palpitantes do
Direito e que estão diretamente relacionados com a questão dos objetivos dos

processos e o critério de interpretação conforme ao processo. Sobretudo em
função da precisa observação que o praf. Dinamarco faz na supracitada obra,
no sentido de que o direito processual, apesar de ainda ser concebido por muitos
a partir de uma percepção privatista, vem sofrendo uma forte tendência
publicizadora. São suas as seguintes observações, in verbis:

(~ puãiicizaçâo do direito processual é, pois, forte tendência

metodológica da atualidade, alimentada pelo
constitucionalismo que se implantou a fundo entre os

processualistas contemporâneos,' tanto quanto esse método, que
em si constitui também uma tendência universal, ela remonta à

firme tendência central no sentido de entender e tratar o
processo como instrumento a serviço dos valores que são objeto
das atenções da ordem jurídico-substancial li! •

Em face dessas inquietantes realidades, procurar-se-á ter em merte os

objetivos dos processos em face de suas finalidades jurídico-constitucionais,,
ou seja, tendente a realizar os valores básicos da nossa sociedade pluralista,

alinhados no sentido da segurança jurídica, da efetividade/satisfatividade da
prestação jurisdicional, da dignidade da pessoa humana, dos direitos e garantias
fundamentais, enfim, na direção da eterna busca de realização de justiça e
convivência social harmônica e pacífica, pela solução racional dos conflitos.

2 Prefácic à obra de Carlos An Sundfeld "Fundamentos de Direito Público", Malheiros Editores, São Paulo, 3"
edição, 2' tiragem, 1998. p 13

30p loc cit , p 14

4 IdemI A Instrumentalidade do Processo, Malhetros Editores, São Paulo, 4' edição, 1994, p 57
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1-PROCFSSO E ORDEM CONSTITUCIONAUOU JURISDIÇÃO E ORDEM CONSTITUCIONAL? como dizia Couture, "é um método de debate"? pelo qual se realiza e se presta
a atividade jurisdicional do Estado. Assim, na verdade, dever-se-ia compreender
o processo a partir da estatura constitucional da jurisdição. Talvez assim se
passasse a valorizar mais a jurisdição, função do Estado de declarar e aplicar o
direito, de forma imparcial e com vistas à pacificação social; e não valorizar
tanto o processo, mero instrumento para a realização dessa função estatal e
que, ipsofacto, deve servir para atingir os fins consagrados no "estatuto jurídico

do político".

Assim, nada mais louvável que a "condensação metodológica e
sistemática dos princípios constitucionais do processo" 10 , mas sempre tendo
em vista o caráter ancilar do processo em relação à jurisdição. E isso porque,
atualmente, a jurisdição assume função prevalente em relação ao processo e à
ação. Passa-se a observar de que modo o processo e a ação servem à atividade
jurisdicional. A ação no centro da teoria processual é ainda resquício do período
privatista que concebia que a cada direito corresponde uma ação e que a ação
seria o direito à tutela jurídica. No entanto, modernamente percebe-se
claramente que a ação é apenas um direito público subjetivo, autônomo e

abstrato de exigir do Estado o exercício da jurisdição. Tampouco o processo
pode servir de norte para a moderna ciência processual pois, como já foi
ressaltado, ele é apenas instrumento para a prestação da função jurisdicional.

Neste sentido são precisas as observações de Dinamarco, verõis:

"Por ser individualista e restrita ao processo civtl, desmerece
apoio a tendência a colocar a ação ao centro da constelação

dos institutos de direito processual

É noção basilar que a Jurisdição é uma das funções do Estado Moderno.
A partir da obra de Montesquieu" não mais se admite a concentração dos
poderes do Estado em apenas um órgão, mesmo reconhecendo-se que o poder
do Estado é uno. Por isto mesmo, concebe-se modernamente a técnica da
separação de poderes como uma tripartição funcional de atribuições,
identificadas com as três formas de manifestação do poder estatal - legislar,
executar e julgar -, em um sistema de freios e contrapesos (checks and balances),

de modo a proporcionar a convivência independente mas também harmônica
entre os diferentes órgãos estatais que exercem o poder.

Assim sendo, a jurisdição como função, a ser exercida independente e
harmonicamente em relação aos demais poderes/funções, tem status
ineludivelmente constitucional". Em face disso, não há como olvidar que a
função jurisdicional, último baluarte das garantias constitucionais e
representante legítima do Estado de Direito, deve ser observada sob a perspectiva
constitucional, ou seja, o exercício da função jurisdicional deve ser orientado

no sentido da satisfação e realização dos fins e objetivos traçados pelo legislador

"constituinte na Carta Política".

Neste contexto, tem-se falado modernamente em um direito processual
constitucional, não como um ramo autônomo do direito processual, "mas sim

de uma colocação científica, de um ponto de vista metodológico e sistemático,
do qual, se pode examinar o processo em suas relações com a Constituição'".
Ora, não se poderia mesmo imaginar que fosse diferente já que o processo,

Nem o processo merece tal colocação, porque não é fonte
substancial de emanação e alvo de convergência das idéias,
princípios e estruturas que integram a unidade do direito

5 o Espírito das Leis. Observe-se que em Aristóteles e Locke já havia a idéia de separação de poderes.

6 É oportuno recordar que já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, asseverava que o Estado
que não garante a separação de poderes e os direitos fundamentais não possui Constituição. Esta a literal dicção do
inciso XVI da Declaração: "Qualquer sociedade na qual a garantia dos direitos não está em segurança, nem a
separação dos poderes determinada, não tem constituição".

7 Poder-se-ia parafrasear Canotilho e falar aqui em "Constituição diregente e vinculação do julgador".

8 Cintra, Antônio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pelegrini; e Dinamarco, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo.
Malheiros Editores, São Paulo, 10" edição, 1994. p. 79.

9 Couture, Eduardo J. Introdução ao Estudo do Processo Civil, Editora Forense, Rio de Janeiro. 3' edição. 199:, p. 44.

10 Dinamarco, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo, Malheiros Editores, São Paulo. 4' edição. 1~94, p. 24.
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processual. Dentro de um sistema que em si mesmo é
instrumental, ele é o instrumento por excelência} prestando-se
ao exercício de umafunçâo que também está a serviço de certos
objetivos (exteriores ao sistema) nlJ •

"Naquele mundo ulrratiõeral, era natural também que o
processo fosse visto como o campo onde osparticulares travam
o duelo de seus interesses substanciais e não um dos posstveis
instrumentos para a realização publicística dos preceitos
materiais contidos no ordenamento jurídico/ era natura! que
se acreditasse ser escopo do processo a tutela jurídica de

direitos ou de interesses privados/ e era natural afirmar que a
ação é um direito que se exerce contra o adversário} não perante

o Estado. nJ2

Tal função a que se refere Dinamarco é a função jurisdicional que,
como ele bem observa, também está a serviço de outros objetivos.

o importante é adquirir-se a consciência de que a nota tônica do direito
processual mudou, não sendo mais o processo, mas antes a jurisdição. Esta
evolução de pensamento pode ser lenta mas é inexorável, pois no estado
moderno não se pode mais valorizar o processo como técnica, mas sim a
jurisdição como função.

Ressalte-se que com isso não se está a dizer que a técnica deva ser
abandonada, que a conquista da autonomia científica do processo deva ser
ignorada. Pelo contrário, é preciso que cada vez mais se desenvolva a técnica
processual. Mas tal desenvolvimento deve-se dar não por mero capricho, não

por apego ao mero cientificismo dissociado de conseqüências de ordem prática.
Ao revés, o desenvolvimento da técnica processual impõe-se em atenção à
função jurisdicional, isto é, em atenção aos objetivos a que a função jurisdicional
está a serviço, como dito por Dinamarco.

Sendo, portanto, o processo o "instrumento por ex.celência" dentro de

um sistema que em si mesmo é instrumental, pode-se cogitar de alguns outros

aspectos relacionados a tal afirmação que ajudam a melhor situar o exame do

direito processual.

n - Estado, Direito e Processo

Apesar de parecer por demais teórica tal observação, é importante
considerar que ela possui um sentido prático extremamente relevante. Permite,

ou melhor, exige que o intérprete e aplicador do direito mude a maneira de
encarar o direito processual. Isto é, não se pode mais pensar o direito processual

apenas como o meio de os envolvidos em um litígio resolverem seus problemas
particulares. Como bem observa Dinamarco em outra obra, ao tratar da evolução
do direito processual como ramo científico autônomo,

Nada mais correto do que a afirmação de que o processo é o "instrumento

por excelência". Talvez, no entanto, se esqueça muitas vezes de ressaltar que o

próprio Direito é instrumento, instrumento de ordenação da vida humana em
sociedade, instrumento de realização dos fins almejados pelo Estado. Esta lição
é clara nos livros de introdução ao Direito, como, v.g., nas "Lições Preliminares
de Direito", de Miguel Reale, que define o Direito como sendo a "ordenação

bilateral atributiva das relações sociais, na medida do bem comuni'" (grifo
acrescentado). E do magistério de Hermes Lima exsurge que "a idéia ao direito
liga-se à idéia de conduta e de organização. O direito valoriza, qualifica, atribui
conseqüências a um comportamento. Não em função de critérios filosóficos,

religiosos ou subjetivos, mas em função da utilidade social?" (grifo

'2 Fundamentos do processo civil moderno, Malheiros Editores, São Paulo, 3' edição, 2000, p. 4l.

13 Lições Preliminares de Direito, Editora Saraiva, São Paulo, 20' edição. 1993, p. 59" Op. loc. cit., p. 79.
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acrescentado) . Pois bem, considerando que 1) todo Estado deve ter por fim
proporcionar o bem comum de seu povo; e 2) que o Direito é um instrumento
de que se vale o Estado para regular a vida em sociedade na direção da
obtenção de tais fins, pode-se então começar a vislumbrar que a nota tônica
que deverá guiar a atuação de qualquer dos poderes do Estado - seja na hora
de revelar/criar o Direito através da função legiferante, seja na hora de executar
os programas de Governo através da função executiva, seja na hora de
preservar o ordenamento jurídico mediante a autorizada dicção do direito
através da função judiciária - é efetivamente a obtenção de tal finalidade,

isto é, a obtenção do bem comum.

Ora, não se pode olvidar, outrossim, que o Estado também é instrumento
sob as vestes de pessoa e que, embora tenha personalidade jurídica própria,
sua existência está indissociavelmente vinculada à realização de determinados
fins, não se podendo considerá-lo um fim em si mesmo. Assim, neste sentido
a moderna Teoria Geral do Estado tem identificado além dos três clássicos
elementos de composição do Estado - povo, território e soberania - um quarto
elemento que consiste justamente na finalidade. A este respeito, observa Dalmo
de Abreu Dallari que:

"com Groppali surge a afirmação de um quarto elemento, que
é afinalidade, parecendo-lhe óbvio, em primeiro luga!; que as
pessoas só se integram numa ordem e vivem sob um poder; em
.função de umfim a atingir; em segundo luga!; o Estado, sendo
dotado de ordem própria e poder também próprio, é evidente
que deverá ter uma finalidade peculiar: que justifique sua
existência "15 .

Assim, chega-se também à exata conclusão do ilustre processualista

de que "dentro de um sistema que em si mesmo é instrumental, ele é o
instrumento por excelência, prestando-se ao exercício de uma função que

também está a serviço de certos objetivos (exteriores ao sistema)",

m- Naturem duplamente instrumental do processo e escopos do ~rocesso
Assim, "o problema da finalidade do Estado é de grande importância

prática, sendo impossível chegar-se a uma idéia completa de Estado sem ter
consciência de seus fins"!". Tais fins poderiam ser razoavelmente

consubstanciados na famosa fórmula retórica "proporcionar o bem comum".
Esta, aliás, é a conclusão a que chega o citado autor, asseverando que:

"o fim do Estado é o bem comum, entendido este como o
conceituou o Papa JOÃO XXI//, ou seja, o conjunto de todas as
condições de vida social que consintam e favoreçam o
desenvolvimento integral da personalidade humana ''17 •

Destarte, assentada a premissa acima demonstrada, pode-se afirmar

que o processo tem caráter duplamente instrumental, servindo para 'realizar

coativamente a ordem jurídica que se pretende justa e adequada à realização
do bem comum. Se o processo é um instrumento para a prestação da função

4
jurisdicional, e esta tem por finalidade, na concepção de Chio venda, fazer atuar'
a vontade concreta da lei, então fica patente o caráter duplamente instrumental

do processo, já que é instrumento para concretização de outro instrumento,J

que é o Direito.

14 Introdução à Ciência do Direito, Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 30' edição, 1993, p. 30.

IS Dallari, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, Editora Saraiva, São Paulo, 18' edição, 1994, p. 61.

16 Idem, p. 87.

17 Idem, p. 91.

No entanto, como bem observa Cândido Dinamarco" não basta saber

que o processo é instrumento. É necessário identificar os objetivos a que se

18 Op. loco cit., p. 149.
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a) um escopo social, que consiste na .função pacificadora do

processo ao mesmo tempo em que se busca com tal instituto
chegar àfustiça ("eliminar confluos mediante critérios justos
- eis o mais elevado escopo social das atividades do Estado "/9),'

É importante observar, no entanto, que tal classificação não é imune a
críticas. Há quem entenda, inclusive, que ela seria absolutamente inadequada
por incluir o processo cautelar como um tertium genus, o que seria, na precisa

comparação de Calamandrei, como classificar o gênero humano em homens,
mulheres e europeus. Neste sentido, são preciosas as observações de Ovídio

Baptista, ipsis verbis:

propõe o processo. Neste sentido podemos adotar as lições consignadas na
obra do eminente processualista, que identifica três diferentes tipos de escopo
do processo, a saber:

b) um escopo político, tendente a afirmar a capacidade estatal
de decidir imperativamente, projeção do seu poder, bem como
assegurar a participação dos cidadãos e proteger a liberdade
em face do exercício do poder estatal,'

"o legislador de 73 introduziu em nosso direito o instituto
conhecido como "Processo de Conhecimento ". com sua
vocação genética para oprocedimento ordinário. com o objetivo
principal de retirar dele todas as formas e mam/estaçâes de
atividade jurisdicional executiva, que passaram a integrar, em

livro especial, o Processo de Execução. onde o Código unificou
todos os meios admitidos pelo legislador como executârios. Esta

simples proposição teórica - qual seja a criação do "Processo
de Conhecimento '~sem execução - é suficiente para ordinarizar
o primeiro, pois é sabido que não havendo atividades de
cognição e execução na mesma demanda não haverá,jamais,
a possibilidade de quebrar-se a ordinariedade, com a emissão

de uma sentença liminar.

c) um escopo jurídico, pertinente àatuação da vontade concreta
da lei

A partir dessa percepção geral dos "escopos do processo", pode-se

passar a considerar o "escopo dos processos".

IV - Tipos de processo e seus objetivos

10 Idem. p. 161.

20 Primeiras linhas de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 17' edição, 1994, vol. I, p. 268.

Por outro lado, conceituando-se o "conhecimento" exclusivamente

como a cognição judicial contida na sentença finai de mérito, com prod~ção
de coisa julgada, porque, como procuramos mostrar em outro lugar ("Decisões .

interlocutórias e sentenças liminares", Ajuris 51), os juízes dos sistemas romano-

canônico, a que se filia o brasileiro, estão impedidos de "conhecer" com base
num juízo de simples verossimilhança, viu-se o legislador na contingência de

expurgar igualmente do "Processo de Conhecimento" o Processo Cautelar,

formando com ele o célebre tertium genus, onde, segundo LIEBMAN, sob a
aparência da existência simultânea de conhecimento e execução, na verdade

não existem nem conhecimento autêntico nem execução ("Unità del

A doutrina costuma classificar o processo em correspondência à
classificação das tutelas jurisdicionais pretendidas. Assim, segundo magistério
de Moacyr Amaral Santos "os tipos de processo correspondem às tutelas
jurisdicionais a que visam. Sabe-se que três são as espécies de tutelas

jurisdicionais: tutela de conhecimento, tutela de execução e tutela cautelar.

Conforme a tutela, tal será o processo. Daí três tipos de processo: processo de
conhecimento, processo de execução e processo cautelar'?".
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procedimento cautelare", Rivista di Diritto Processuaie, 1954, republicado
nos Problemi dei processo civüe, 1962, pág. 104).

para se chegar ao limite de cada processo. Neste sentido, é oportuno observar

novamente as lições de Moacyr Amaral Santos:

'~ tuteiafurisdiciana! se manifesta por trêsfo17llas:pela decisão,
pela execução epelas medidas preventivas, ou cautelares.

A decisão pressupõe uma pretensão real ou virtualmente
contestada. Ojuiz deverá conhecer a lide para então atuar a lei
aplicável ao caso. Decide após regular conhecimento, isto é,
servil/do-se do processo de conhecimento. E ao decidir declara
qual a vontade da lei reguladora da espécie litigiosa. E temos aI
a turela.furisdicional de conhecimento, também chamada de

declaração.

Mas o vencido pode não saiistazer a condenação. A pretensão,
acolhida pela decisão, pode não ser satisfeua: A ordemjurfdica
não estará, portanto, restaurada. Nesse caso, o juiz, ainda
atuando a lei. exercerá atividades destinadas a rransfarmar em
realidade o comando contido na decisão. É a execução, por via
de processo de execução. Tal a tutelajurisdicional de execução.

Ocorre, entretanto, que a providência jurisdicional de
conhecimento, a de decisão, ou a de execução, que reclamam
atividades várias, que exigem tempo mais ou menos demorado,

•podem chegar tarde demais, em desprestIgio da lei e,
conseqüentemente, em prejulzo do direito das partes. A fim de
impedir ou obviar as conseqüências do periculum in mora;

recorre-se aoprocesso cautelar oupreventivo, por meio do qual
a furisidiçâo determina providências preventivas ou cautelares.

Essa é a chamada tutelajurisdicional cautelar oupreventiva "22.

o extraordinário em tudo isso é que tanto LIEBMAN quanto todos os
juristas italianos que escreveram depois de CALAMANDREI dizem-se seus

fiéis seguidores e não obstante este último ao escrever sobre tutela cautelar já
denunciava o equívoco lógico contido na classificação das formas de tutelas
jurisdicionais em conhecimento, execução e cautelar que, segundo ele dizia,
não obedecia a um critério uniforme, ou que tivessem uma única dimensão
(Introduzione, pág. 9). Pouco tempo depois, ao escrever novamente sobre
cautelares, CALAMANDREI foi mais explícito, ao demonstrar o equívoco da
classificação do processo cautelar como tertium genus. Diz ele, referindo-se

aos juristas que aceitavam essa divisão tripartida da jurisdição: "Quién, sin
esta advertencia; quisiera hacer una división tripartita de las providencias
jurisdiccionales en declarativas, efecutivas, y cautelares, harfa una
dasstficación üusoria por heterogeneidad de los términos, como quien digera,
por tjemplo, que los seres humanos se dividen en hombres, muferes y europeos"
("La sentencia declarativa de quiebra,como providencia cautelar", in Rivista
diDiritto Comerciale, n. 4, 1936, traduzido para o espanhol e incluído como
apêndice na tradução da Introduzione)"21 (grifas no original).

Malgrado pareçam ser em grande parte procedentes tais considerações,
não cabe aqui aprofundar a discussão sobre a questão. Basta, portanto, registrar
a discordância quanto à adequação do critério adotado pelo legislador pátrio
na classificação das espécies de processos.

Feita a ressalva, pode-se observar que cada tipo de processo identificado

tem um âmbito de utilização bem definido. Onde encontrar tais limites? Ora,
se a classificação do processo é feita em atenção ao tipo de tutela jurisdicional
invocada por meio da ação, deve-se buscar o objetivo de cada tutela jurisdicional

21 Curso de Processo Civil, vol. III, p. 22 e 23.
22 Op, loco cit., p. 71.
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Em resumo, pode-se invocar a bela frase de Carnellutti para definir os
objetivos do processo de conhecimento e de execução: "o processo de
conhecimento se destina a transformar o fato em direito; o processo de execução,
a transformar o direito em fato'?". E o processo cautelar tem por escopo
preservar a eficácia de um processo principal.

'~s decisões judiciárias, ao qualificar os atos e as situações,

jàzem um julgamento, que não é meramente con/orme a uma
realidade objetiva, mas resulta de uma apreciação dos elementos
em causa. Essa apreciação judiciária, que redunda em qualificar
os jàtos de certa fonna, precisa a extensão de um conceito e
contribui, com isso, na medida em que cria um precedente, para
d4inir a compreensão de um ou outro termo da lei É assim que
ojuiz colabora, com suas decisões, para o apeifeiçoamento de
uma ordem jurfdica, que não é simplesmente um dado objetivo
que o magistrado só teria de aplicar cegamente ''24 •

dos conflitos intersubjetivos de interesses consiste basicamente em uma
ti id de de delicada discriminação de fatos e circunstâncias, a fim de que se

a IVI a . id d
encontre a perfeita subsunção. Não se pode esquecer que, dada a plunvocl, ~ e

. ..,. - h rá em verdade uma Ulllcasemântica das expressões lingüísticas, nao ave , ' _
interpretação possível da norma para a aplicação ao caso em .questao. Kelsen
.á observara isso em sua Teoria Pura do Direito, propondo uma Imagem bastante
J I" s uma moldurasignificativa para ilustrar este fato: na verdade a ei sena apena_ ,

. 'a para limitar as interpretações possíveis em relaçao aquele casoque servm . . d
N apítulo da citada obra em que o ilustre jurisconsulto trata aconcreto. o c ,

questão da interpretação, são feitas algumas observações extremamente

importantes, como as seguintes, por exemplo:

"o sentido verbal da norma não é unívoco, o órgão que tem de
aplicar a norma encontra-se perante várias significações

possíveis. li

"O Direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma

moldura dentro da qual existem várias possibilidades de

aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se
mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta

moldura em qualquer sentido possível. li

"Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve
necessariamente conduzir a uma única solução como sendõ a

única correta, mas possivelmente a várias soluções que - na
medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar - têm

igual valor, se bem que apenas uma delas se tome Direito
positivo no ato do órgão aplicador do Direito - no ato do

tribunal especialmente. li

"Todos os métodos de interpretação até aopresente elaborados

conduzem sempre a um resultado apenas possível nunca a um

Fixados os tipos de processo e seus escopos, pode-se passar a traçar
algumas considerações sobre o problema da interpretação do Direito, que como
facilmente se percebe tem profunda repercussão sobre o exercício da função
jurisdicional.

v - Interpretação e aplicação do Direito: problemas e papel do jurista na
realização do ordenamento jurídico

Pode-se começar a tratar deste polêmico tema a partir das preciosas
lições de Chai.'mPerelman sobre a aplicação do direito pelos juízes:

Com efeito, a aplicação do direito aos casos concretos para a solução

23 Apud"O Processo de Execução", Romildo Bueno de Souza, in Revista Jurídica Consulex, n° I I, 1997, p. 45.
24 Retóricas, Editora Martins Fontes, São Paulo, 1997, p, 27.
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resultado que seja o único correto JJ25. . ntais. quando não como as ciências lógi,cas, vem«expenme I ,

mantendo o processo civil na condição de refém =
metodologias das ciências demonstrativas, quando ele de~ena
ser uma ciência da compreensão hermenêutica, a partl~ ~o
pressuposto de que o jurista labora inserido numa_tradiçâo
cultural (H. G. Gadamer, Verdadymétodo, ed. a/ema de 19:5,
Salamanca, 1988), não como um iluminado, a reproduzir a
recomendação de Descartes de evitar o compromisso com
opiniões e toda sorte de probalismos, fugindo deste mundo,
abandonado às disputas, para falar de um mundo novo

a 64') JJ27imaginário (Discurso do.método, 5 Parte,p. .

A partir dessa perspectiva, pode-se afirmar que a interpr~taçã~ e
. d f a "aperfeiçoar o1· - das leis processuais devem ser feitas e ormaap lcaçao . , . ,... ue

. 1 N- trata de mais um cnteno de hermenêutica; q ..sistema processua. ao se . , . , "
. . lusi [ulgado como muito próximo ao cnteno teleolégico. Erupodena me usive ser J _.

verdade, pugna-se por uma correta compreensão e concepçao .do ~fa~~r
hermenêutico em atenção às peculiaridades dos diversos ramos do; dl~~lto,
sobretudo do direito processual, que é duplamente instrumental, sem <>~~lt,~rar
a evolução histórico-cultural em que se .acha inserido qualquer sistema

processual.

Assim, tomando como demonstrados os fatos de' que 1) a atividade de
aplicação consiste em discriminar fatos e circunstâncias que levam à descoberta
do direito aplicável à espécie; e 2) a estrutura lingüística das expressões do
direito implicam a plurivocidade da norma, que serve como moldura, deve-se

passar a considerar que a hermenêutica jurídica precisa observar esses dois
fatores, a fim de que se descubra a interpretação mais coerente com o ramo
específico do direito, e com o ordenamento jurídico como um todo - não se
perdendo assim a noção de conjunto e de sistema.

Desse modo, pode-se fazer coro com a afirmação de Perelman pois de
fato "é assim que o juiz colabora, com suas decisões, para o aperfeiçoamento
de uma ordem jurídica, que não é simplesmente um dado objetivo que o
magistrado só teria de aplicar cegamente."

Famosa é a obra de Cappelletti, que analisa de forma serena e sensata a
questão da criação judicial do Direito, chegando à conclusão de que apesar de

não se poder pretender equiparar a função do juiz à do legislador, é inegável o
papel criativo da jurisprudência, até mesmo como inevitável conseqüência do
enorme crescimento da função legislativa e executiva no mundo moderno. Aliás,

o próprio título desta obra por si só já é extremamente sugestivo: Juízes
Legisladores ?26

"O desprezo pela retórica, que caracteriza o pensamento
jurídico moderno, apartir do século XVII, a transformação do
Direito em ciência géneralizante, como as ciências

----------:,:---::-:==-= ' Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2' ediI~ol 19?f" p:
27 Jurisdição e Execução na tradição romano-cenôníca. iustifi emprego da palavra retórica, Ao contrário do

di - este momento para JUS I car o ,
198, Faz-se mister uma igressao, n .' é it ais rica do que se imagina. Olivier Reboul, em prt1FlOro•
sentido vulgarmente pressuposto do termo, a palavra mui o m mum retórica é sinônimo de coisa' empolaaa,

óri •• b va que "para o senso co , .
livro intitulado "Introdução à Ret nca , o ser dos anos 60 os acadêmicos redescobriram a,n:\ónca e
artificial, enfática, declamatória, fals~: Entretant~~ no ~~eç) ~om efeito, neste precioso livro o autor retrata as órig~ns
devolveram ao vocábulo sua nobreza, (lntroduç ,p" ate pelo pensamento contemporâneo. Ahás,

- d de r io bem como o seu resg y y 't' ••• , ..., d
da retórica, sua evolução, as razoes o seu c m , , te esse elo tema na medida em que a evolução O
na própria Ciência do Direito tem se observad? ~m cdrescenttraeI~ ~ãO s! o silogi~mo judiciário assim tão preciso c

. 'd' ' - cia prática do direito emons . F d - C loustcpensamento jun IC? ~ a vlven, arl En ish, Introdução ao Pensamento Jurídico, un, a~ao a
exato como se desejaria que fosse (ver a respeito K ,&I resgate do pensamento tópico do dl.relto podem-se

, • di - 1996) A comprovar este mteresse e ã Est dGulbenkian, Lisboa, 7 e içao.uvvo). isnrudê 'n, de Tércio Sampaio Ferraz Jr, "Introdüç o ao u o
invocar as obras de Theodor Viehweg "Tópica e Junspru encia ári utores que tem se dedicado ao tema, Interessante

, . d Ch YmPere\man'dentreoutrosv osa , "á' n àdo Direito"; os vários escntos e a " ' icem di retórica está ligada à prática judiei na, c n o
b ar or fim e somente a título de curiosidade, que a ongem a

~t:;;;a c~mo se' costuma supor (Reboul, Introdução à Retórica, p. 2),

Não se pode, tampouco, deixar de invocar as preciosas e acuradas lições
de Ovídio Baptista, que denotam bem o conflito entre o positivismo e a criação
judicial do direito, verbis:

25 Teoria Pura do Direito, Editora Martins Fontes, São Paulo, 6" edição, 1998, p, 389-392.
26 Cappellertí, Mauro, Juízes Legisladores?, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1993.
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"em face de normas infra-consmucionais poiissémicas ou
plurissiginificativas, deve-se darprevalência à interpretação que
lhes confira sentido compatível e não conflitante com a
Constituição, não sendo permitido ao intérprete, no entanto - a
pretexto de conseguir essa conformidade - contrariar o sentido
literal da lei e o objetivo que o legislado!; inequivocamente,
pretendeu alcançar com a regulamentação 'J28 •

Processo Civil deverá atender, primeiramente, às regras e princípios insculpidos

no texto constitucional. Posteriormente, deve-se ter em mente que o processo'

tem caráter instrumental, e por isso mesmo deve atingir determinados escopos,

que são não apenas jurídicos, mas também políticos e sociais; e por fim, deve-

se atentar para os objetivos precípuos do tipo de processo a que se refere aquele

dispositivo legal: se ao processo de cognição. execução ou cautelar. Com efeito,
se o processo de conhecimento serve para chegar-se a um provimento

jurisdicional final que reconheça ou não a procedência do direito alegado pelo

autor, não pode este tipo de processo ser interpretado da mesma forma que o

processo de execução, pois este pressupõe que o direito já se encontre líquido,

certo e exigível. não chegando a possuir sequer sentença, consistindo

basicamente na realização de medidas que alterem a realidade, tendentes à
satisfação do direito do exeqüente. O mesmo se diga do processo cautelar, que

tem o objetivo específico de proporcionar a eficácia, de um processo principal.

Assim, por exemplo, é possível neste tipo de processo a concessão de medida

liminar inaudita altera parte, o que de certa forma viola o princípio do

contraditório. Ocorre que no caso em questão é razoável o sacrifício provisório

do contraditório em face do periculum in mora e do fumus boni iuris; ou seja,

nada mais se quer do que interpretar o processo cautelar de forma a assegurar
~/

a consecução de seus fins.

VI -INTERPRETAÇÃO CONFORME AO PROCESSO

A moderna hermenêutica constitucional tem apontado com um dos
princípios de interpretação constitucional a chamada "interpretação conforme
a Constituição". Segundo o prof. Inocêncio Mártires Coelho

Assim, pelo critério da interpretação conforme a Constituição, se
existem duas ou mais interpretações jurídicas possíveis sobre o conteúdo de
uma lei, deve ser escolhida aquela que estiver mais de acordo com a
Constituição; bem como, se a lei for indigitada como inconstitucional, poder-

se-á mediante uma interpretação harmonizadora com o texto constitucional,
,

salvá-la da declaração de inconstitucionalidade - desde que observada a-ressalva
indicada pelo prof. Inocêncio Mártires Coelho.

Destarte, se é certo que as leis devem ser interpretadas com vistas a
respeitar a Carta Magna - e não o contrário -, pode-se sustentar a validade

desta lição para todo e qualquer ramo do direito. Ou seja: a interpretaxão das

leis deve ser feita, primeiramente, em consonância com o disposto na "norma
fundamental"; e da mesma forma, em consonância com o ordenamento jurídico
como um todo, bem como com o ramo específico do Direito e os institutos
próprios a que se refere aquele- dispositivo.

Vil • Conclusões

Assim, e.g., toda interpretação que se fizer de um artigo do Código de

Em face de todas as considerações expendidas, pode-se ressaltar, a título

conclusivo, a necessidade de uma maior atenção por parte do jurista (não só do

juiz, mas também do advogado, dos membros do Ministério Público, dos

doutrinadores) na interpretação e aplicação das normas processuais. É
imperativo que haja uma mudança na mentalidade do operador do direito

processual, de modo a permitir o uso instrumental do processo, na direção da28 Interpretação Constitucional, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1997. p. 92.

254 Procuradoria-Geral do Distrito Federal Procuradoria-Geral do Distrito Federal 255



"Em última análise, é chegado o momento de restaurar a
dimensão dialógica do debate judiciário, para convencermo-
nos, dtfinitivamente, de que o processo civil não promete a
descoberta de verdades "claras e distinzas ", como supuse~an;
os iluminados furistas efilósofos do racionalismo europeu dos
séculos que nos antecederam: Oprocesso oferece versões, não

I

verdades ou, reproduzindo, em nosso contexto, a conclusâo de
Hannah Arendt, oferece-nos significados. Referindo-se à

/' hermenêutica e sua relação com a tópica, diz Theodor Viell1l1eg:
'A ninguém é dado conduzir uma prova objetiva sem lograr

estabelecer com seu interlocutor, pelo menos, um cín;;ulo
batizado pelo enrendirneruo comum. A atividade processual for
exemplo, ensina isro diariamente ao jurista. São exemplos

clássicos os diálogos platônicos em que Sócrates vai criando,
por meio de uma técnica de perguntas de efeito. bastante
peculiar, aqueles acordos de que necessita- para as suas
demonstrações ... Não dizemos que toda interpretação! exegese,
hermenêutica etc.) o faça, mas sim que pode fazê-lo .., Fica
claro que. noprocedimento descrito, aspremissasjimdamentai,r
se legitimam pela aceitação do interlocutor. Orientamo-nos pela
ifetiva ouprevisível oposição do adversário. Em conseqüência,
tudo o que é aceito sempre e em toda parte considera-se como
fixado, como não discutido e, pelo menos neste âmbito, até
mesmo como evidente. Desta maneira, as premissas qualificam-
se, à vista do respectivo problema, como 'relevantes',
'irrelevantes: 'admissíveis: 'inadmissíveis', 'aceitáveis',
'defensáveis' ou 'tndetensâvets ' etc. Inclusive graus
intermediários, como 'dificilmente defensãvei'(ou 'ainda
defensável: encontram aqui e só aqui sentido' (Tópica e
jurisprudência, 1974, trad. bras., 1979, p. 41-42).

Isto significa, naturalmente, a reintmduçâo de juízos de valor
na construção do raciocínio jurídico, admitiNdo que a atividade
jurisdicional é formada por um ato de inteligência stm, no
sentido de clarificação do texto legal, mas igualmente d
constituída por um ato criador de direito, portanto, um. alo
também de vontade. Esta será porventura uma soiução
indesejável ou insaiisfasâria? Não importa. É aJ.slm que ar
coisas acontecem, no domínio da experiência judicit1ria. Para
vê-las, basta acordar do sonho do iluminismo e exorcizar nosso
Processo de Conhecimento, arquivando-o como simples

curiosidade histórica. '129

obtenção de seu escopo jurídico, mas também de seu escopo político ~,soci~l.
Urge tomar consciência de que o processo não é apenas um modo de fazer
atuar a vontade concreta da lei, mas que tem um conteúdo ético, deontológico,

, 0af1

inafastável.

Infelizmente, enquanto-os advogados continuarem a usar as brechas da
lei para protelarem indefinidamente o término do processo; enquanto os juízes
e tribunais cultuarem o apego às fórmulas processuais, a fim de reduzirem o
seu excessivo volume de serviço; enquanto o legislador não adotar uma postura
séria e responsável em relação à nossa legislação processual, expurgando
interesses casuísticos e individualistas, não se poderá vislumbrar umamudança
significativa na chamada crise do Judiciário, que mais do que uma crise restrita
a um órgão da estrutura estatal, é uma crise que abala profundamente o próprio
Estado social e democráticode Direito, e a própria convivência em sociedade.

Pode-se, alfim, concluir estas breves considerações com a advertência
formulada pelo ilustre processualista Ovídio Baptista, válida não só para o
processo civil, mas também para todos os ramos do Direito:

29 Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2" edição, 1998,

p. 212-213.
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Assim, espera-se que a antiquada e envelhecida concepção de direito
processual que ainda se faz sentir em nossos meios, e que não mais se adapta
ao mundo contemporâneo, possa estar perto de desaparecer, a fim de que das
suas cinzas ressurja uma concepção de direito processual mais adequada a
enfrentar os desafios da humanidade, na busca de uma existência mais digna
na grande "aldeia global" desta transição de milênio.
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