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1. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE DIRETO E CONTROLE DIFUSO

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder

público se dá no Brasil ─ seguindo o modelo americano ─ de forma concentrada, através de

ação direta perante o Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, CF) – para a qual estão

legitimados o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos

Deputados, a Mesa da Assembléia Legislativa, o Governador de Estado, o Procurador -Geral

da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com

representação no Congresso Nacional  e a confederação sindical ou entidade de classe de

âmbito nacional (art. 103, I a IX, CF) – ou mediante controle difuso, que se processa no

âmbito de qualquer processo que ascenda à Suprema Corte em grau de recurso extr aordinário,

cabível quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional, declarar a

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal e julgar válida lei ou ato de governo local

contestado em face da Constituição (art. 102, III, a a c).

O controle difuso se faz de forma indireta, sendo a norma ou ato impugnado

considerado inconstitucional de forma incidental, porquanto o mérito da demanda não assenta

diretamente nessa declaração – o mérito em tais casos é o pedido do autor, que pode consistir
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num dar, fazer ou não fazer – mas o seu julgamento de procedência pressupõe a

compatibilidade da norma invocada com a ordem supralegal imposta pela Constituição.

Interessa-nos, no particular, o controle direto da norma tida por

inconstitucional, porque é a essa modalidade de controle que se refere o 10 da Lei n. 9.868, de

10/11/99 --, lei essa que alterou também os arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil --,

relativo à competência do Supremo Tribunal Federal para conceder medida cautelar. Estes

preceitos regulam, basicamente, o processo e julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, ambos da competência do

Supremo Tribunal Federal.

2. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Até a promulgação da Lei n. 9.868/99, a concessão de medida cautelar na ação

direta de inconstitucionalidade obedecia ao disposto no Regimento Interno daquela Corte e no

Código de Processo Civil, estando a cargo de um órgão monocrático do Tribunal, que é o

relator, com recurso de agravo regimental (ou interno) para o órgão competente para o

julgamento do processo principal (se a medida cautelar for preparatória) ou do processo

incidental (se for incidente), que, no Supremo Tribunal Federal será a Turma ou o Plenário.

Com o advento da Lei 9.868/99, e conforme o disposto no seu art. 10, a medida

cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade, será concedida por decisão da maioria

absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22 – presentes na sessão pelo

menos oito (8) ministros – após a audiência dos órgãos ou autoridade dos quais emanou a lei

ou o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar -se no prazo de cindo dias, salvo no

período de recesso, quando a decisão continua na da competência do relat or.

Essa disposição constitui mais uma punhalada do Poder Executivo no Poder

Judiciário – via Poder Legislativo – procurando obstaculizar o legítimo exercício do direito de

ação, o que pode resultar em prejuízo irreparável dos jurisdicionados, inclusive o  próprio

Poder Público, pois preceito similar ao art. 10 vem, igualmente, expresso no art. 21, sobre a

medida cautelar em ação direta de constitucionalidade.
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Desloca-se, assim, a competência para conceder medida liminar nestas ações,

do órgão monocrático do Tribunal (o relator) para o órgão colegiado (Turma ou Plenário).

Aliás, o objetivo foi atingir diretamente os poderes do relator, porquanto os do Presidente e do

Vice-Presidente não foram atingidos, porquanto o art. 10 ressalva a hipótese de estar o

Tribunal em recesso, quando subsiste a competência monocrática. Embora o art. 21 não faça

expressa alusão ao período de recesso, aplica -se-lhe a ressalva constante da parte inicial do

precitado art. 10.

3. EXEGESE DO ART. 10 DA LEI N. 9.868/99 E A LÓGICA DO SISTEMA JURÍDICO

Tenho dito que, quando a Constituição dispõe, no seu art. 5º, XXXV, que “a lei

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, consagra um

princípio absoluto, que os constitucionalistas cobrem com o manto da cláusu la pétrea, e que

não admite nenhuma restrição à outorga da prestação jurisdicional – que para o juiz é um

dever constitucional – seja qual for a modalidade de restrição que se imponha, seja de não

conceder liminares inaudita altera parte, ou de não concedê -las contra Fazenda Pública, ou de

não poder ser concedida por órgão monocrático. Porque, em qualquer hipótese, estará

impondo ao juiz que não preste justiça oportuna, e justiça, quando feita a destempo, configura

autêntica injustiça.

Semelhante disposição me faz lembrar um decreto de um Imperador chinês, se

não me falha a memória do Século VII, que determinava a todos os juizes que não tratassem

bem os jurisdicionados, para evitar que estes, sendo bem tratados, acorressem com freqüência

à Justiça em busca dos seus direitos.

Alguns processualistas e constitucionalistas, pouco interessados na efetividade

do direito material, e mais preocupados com o formalismo processual, sustentam que a

proibição de concessão de liminares, ou sua restrição por qualquer for ma, não afeta o direito

de ação, amparado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição, porque o que este preceito vedaria

seria a proibição ao exercício da ação, e o direito não sofre nenhuma restrição, proibindo -se

apenas a outorga da liminar.
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Como todo sistema deve ser lógico, e dessa lógica não se afasta o sistema

jurídico, não se pode conceber que aquilo (a garantia dos direitos) que a Constituição deu com

uma mão, possa por uma lei ordinária ser tirada com a outra.

4. COMPONENTES ESSENCIAI S DO SISTEMA DE TUTELA JURÍDICA

Aos adeptos do formalismo, advirto que um sistema jurídico é um todo

orgânico, não havendo lugar para nenhuma interpretação que destoe da lógica e do bom

senso, pois, se houver deverá ser afastado por via exegética o obstáculo que se opõe à

efetividade do direito, que, ao final, é garantido pela própria Constituição.

De tal sorte, se se apresentar uma situação concreta em que a medida cautelar

se revele necessária, a exigir um provimento monocrático do relator, mesmo fora do recesso

do Tribunal, não deve nenhum Ministro, mesmo em face da literalidade do art. 10 da Lei

9.868/99 negar-se a conceder a tutela liminar; pois, de outro modo, estaria contribuindo, com

a sua omissão, para a malversação do direito invocado.

Suponha-se a hipótese em quem se peça, em ação direta, a concessão de uma

liminar, de suspensão de terminado ato normativo estadual (art. 102, I, a, CF) -- e que, à luz

art. 10 da Lei 9.868/99, devesse ser outorgado pelo colegiado, em sessão normal do tribunal –

ato esse causador de um prejuízo irreparável ou de difícil e incerta reparação a determinada

atividade comercial ou industrial de certa região, não pode o relator eximir -se de suspender

monocraticamente esse ato, porquanto, da concessão da liminar dependerá a utilidade do

próprio direito de ação, garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF).  Faltando a

liminar, no momento oportuno, a ação já não será a mesma, pois terá faltado um elemento (a

liminar), que constitui um componente essencial do sistema de tutela jurídica, agas alhado

também pela Constituição, e cuja inobservância importa na violação ao próprio sistema.

Esses componentes essenciais do sistema de tutela jurídica não têm sido

devidamente considerados pela doutrina constitucional, ao versar o direito de ação, e nem

pelos tribunais ao tratarem da constitucionalidade das limitações impostas, com certa

freqüência, pela lei ordinária, ao exercício desse direito de fundo constitucional.
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5. AINDA O SISTEMA DE TUTELA JURÍDICA – O SISTEMA DAS GARANTI AS INDIVIDUAIS

Destaquei este título para chamar a atenção da doutrina para a sua importância,

notadamente processualistas e constitucionalistas que têm simplesmente ignorado, ao tratarem

do sistema de tutela jurídica, esses componentes essenciais, sem quais o próprio sistema fica

maneta.

Têm-se afirmado que a lei pode proibir a concessão de liminares (cautelares ou

antecipatórias), porque o que a Constituição interdita à lei é apenas a exclusão do direito de

ação e, ao se proibir a liminar, não se está limitando o direito de ação.

Acontece, porém, que quando a Constituição diz que a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito, ela outorga ao brasileiro e ao

estrangeiro residente no País, além dos demais direitos a que se refere o art. 5º, caput, ta mbém

o direito à segurança e à propriedade, e, quando se fala em segurança, compreende tanto a

segurança pessoal, quanto a segurança jurídica, e neste contexto é que entra o direito de ação

“tout court”, sem o qual os direitos materiais, ameaçados ou viola dos, permaneceriam à

margem da garantia constitucional. Quando fala a Constituição em propriedade, compreende -

se aí a propriedade reconhecida por lei, e, assim, a propriedade juridicamente tutelada, onde

tem relevância também o direito de ação, “tout court ”, sem o qual não teria o titular do direito

como se valer da Justiça, para tutela do seu direito de propriedade.

É por isso que não vejo nenhum fundamento lógico, nem jurídico, nem

racional, na afirmação de que, ao proibir a concessão de liminares, não o fenderia a lei o

disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição, porque, não só o ofende, como retira dele toda a

sua substância. É que, quando a tutela do próprio direito depende da liminar, negar esta é

negar o direito, que, dependendo da natureza da lesão, não é reparado pelo equivalente em

dinheiro. Suponha-se, que um pai tenha o seu passaporte injustamente retido pela Polícia

Federal, e dependa dele, para viajar ao exterior, para assistir à cerimônia de formatura do

filho, para a qual concorreu com todas a s suas forças e economias, e tenha igualmente negada

a liminar pelo juiz. Se tiver que aguardar a solução do litígio, para ver liberado o seu

passaporte, por certo já terá seu filho retornado ao Brasil, esvaziando -se por completo o seu

direito material (que, no caso, seria viajar ao exterior para assistir à cerimônia de formatura do

filho). Nesse caso, a liminar é um componente essencial do direito de ação, que, se retirado, o
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direito de ação já não terá nenhuma utilidade para o autor, não sendo raro que o juiz venha a

extinguir o processo por falta de objeto.

Portanto, ao outorgar a Constituição o direito de ação a quem se proponha a ser

autor em juízo, deixando à lei a sua regulamentação, não pode esta fazê -lo de molde a

esvaziá-lo na sua substância, ou comprometendo de algum modo o seu objeto. Modus in

rebus, se o elemento natural para matar a sede é a água, têm -se que dar ao sedento H2O (água

potável) – elemento composto de duas parcelas de hidrogênio e uma de (oxigênio) – pois, se

lhe desse menos (H1O),  estaria dando algo imprestável, e se desse mais (H2O2), estaria dando

uma água oxigenada, comprometendo a saúde do sedento. A sede se satisfaz com H2O, nem

mais nem menos. É que, alterando -se a composição das moléculas da água, altera -se a sua

substância, e, conseqüentemente, a sua capacidade para satisfazer a sede. Assim, também, se

outorgado o direito de ação despido da medida liminar, indispensável para preservar ou

restabelecer o direito material, estar -se-á outorgando uma faculdade processual, ou mesm o,

um direito despido de um de seus componentes essenciais, que jamais cumprirá o objetivo

constitucional.

Espero que esta verdade seja pelo menos pensada pelos operadores do direito e,

principalmente, pelos fazedores de Justiça, pois, de outro modo o dir eito material reconhecido

pela lei não terá assegurado a garantia da ação que decorre da Constituição.

6. NOVA VISÃO DE UMA VELHA ORDEM JURÍDICA – REFLEXÃO NECESSÁRIA

O ordenamento jurídico padece de um mal que parece incurável, imposto por

posições doutrinárias e jurisprudenciais ortodoxas, sem se pensar que o tempo mudou, a

realidade mudou e os conceitos também mudaram, mas não a veneração dos velhos dogmas.

O próprio direito de ação ainda não se despojou, de todo, do seu traje civilista, mesmo quando

já esta apresente, entre nós, uma ação com veste publicista.

É preciso abandonar de vez o culto pelo misoneísmo, o temor das coisas novas,

das novas idéias e das novas concepções, porque este é o milênio das renovações e das novas

mentalidades, e quem não se  adequar a essa realidade ficará pelo meio do caminho.
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Há outra forte razão para o descompasso entre a teoria e a realidade, que é

preciso ter também em consideração, se não se quiser fazer tabula rasa da razão (da

inteligência), os fatos sociais não são s eres viventes --, embora protagonizados por seres vivos

--, não freqüentam a escola; não sabem ler; não conhecem o direito, e, muitas vezes, nem se

preocupam com ele, desconhecendo -o simplesmente. Estão aí para demonstrar os conflitos

provocados pelo movimento dos Sem-Terra, em contraste com a realidade social moldada

pela nova Constituição. Em tais circunstâncias o direito é que deve adequar -se aos fatos

sociais, na medida em que a regra legal já não se presta hábil a discipliná -los; o que se obtém

através da atividade intelectual do juiz, interpretando o direito com as vistas (e a

sensibilidade) postas na realidade social.

As sentenças injustas, contaminadas por erros de julgamento, nunca são

produto da falta de cultura jurídica do seu prolator – cultura que o juiz brasileiro tem de sobra,

muito acima da dos juizes de outros de países – mas da falta de sensibilidade social, pois

decide no falso pressuposto de que o juiz é a vox legis ou a boca através da qual a lei fala. Ao

contrário, o juiz deve ser a inteligência através da qual a lei raciocina, e, enquanto não se tiver

consciência dessa realidade, continuarão os juizes proferindo sentenças injustas, porque

dissociadas da “finalidade social da lei e das exigências do bem comum” (art. 5º da Lei de

Introdução ao Código Civil).

7. MOTIVAÇÃO DO ART. 10 DA LEI N. 9.868/99

A limitação imposta pelo citado art. 10 da Lei n. 9.868/99, de a medida

cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade, só poder ser concedida por decisão da

maioria absoluta dos membros do  Tribunal, com “quorum” qualificado, e após audiência do

Poder Público, tem basicamente dois propósitos ocultos, ambos censuráveis por quem tenha

um mínimo de respeito pelo direito em tese, e um máximo de respeito pelo direito em

concreto.

Um desses propósitos é neutralizar a concessão de liminar por decisão

monocrática do relator, ou, mais diretamente, a atividade jurisdicional de alguns ministros da

Suprema Corte, que se têm revelado independentes demais para o gosto do Governo. O outro,
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e mais condenável, reside na restrição que pretendeu impor à ação direta de

inconstitucionalidade, pois a imposição de “quorum” qualificado – pelo menos, oito Ministros

do Tribunal – tornará mais difícil a obtenção de liminar, desestimulando demandas por essa

via, que todos sabem quando inicia mas ninguém consegue prever quando termina.

Na verdade, o que se pretendeu com o art. 10 da Lei n. 9.868/99 foi evitar as

liminares nas ações diretas de inconstitucionalidade, como sucedeu com a proibição de

medidas cautelares contra o Poder Público na inferior instância, mas como seria “cutucar a

onça com vara curta”, proibir diretamente a concessão de liminar pela Suprema Corte, criou -

se uma forma indireta de se alcançar idêntico resultado, qual seja, atribuir a competência para

concedê-la ao colegiado, e, com um “quorum” tão elevado que dificulta a concessão. Em que

pesem tais propósitos, subsistem, para neutralizá -lo os componentes essenciais do sistema de

tutela jurídica, preservando os poderes do relator quando se fizerem necess ários, e contra os

quais nada pode a dicção do art. 10 da Lei n. 9.868/99.

CONCLUSÃO

Preocupa-me, como doutrinador, a visão que os operadores do direito,

especialmente os Ministros do STF venham a ter da extensão da eficácia do art. 10 da Lei

9.868/99, pois a preservação do Estado de Direito não depende apenas do exercício da

jurisdição, mas do seu exercício tempestivo e oportuno, dependendo da consciência que

tenham os julgadores do seu real poder de julgar.
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