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“Pero ellos y ellas, los raros, los despreciados, están generando, ahora, algunas de las mejores noticias que nuestro
tiempo trasmite a la historia. Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, ellas y ellos
están volteando una de las más siniestras herencias del pasado. Los muros de la intolerancia empiezan a caer. Esta
afirmación de dignidad, que nos dignifica a todos, nace del coraje de ser diferentes y del orgullo de serlo.” Eduardo
Galeano

 

O presente texto integra projeto de pesquisa de doutoramento sobre a projeção da homossexualidade[1], na ordem
jurídica, pretendendo‐se destacar, mediante análise de caso,   a atuação do Judiciário Federal Brasileiro na
problemática do reconhecimento e proteção dos direitos humanos, relativos a homossexualidade.

Como as possibilidades de tratamento das decisões judiciais são bastante férteis, impõe‐se uma definição do tipo de
abordagem a ser empregado. Opta‐se por uma investigação qualitativa, centrada na análise de
fundamentos/argumentos da decisão selecionada[2] que se apresenta como estudo de caso concreto.

A reflexão proposta é informada por uma visão tópica[3] da atividade jurisdicional, com atenção especial para os
fundamentos deduzidos pelo órgão judicante. Para além da compreensão formal da lógica judicial que levou a
prevalência de determinada orientação em detrimento de outra, busca‐se, no particular, investigar as razões de
decisão, com seus fundamentos e seus argumentos, sua pertinência e sua compatibilidade teórica e normativa, assim
como suas repercussões sociais e jurídicas, a fim de se indagar sobre sua legitimidade[4] no cenário atual de
valorização dos direitos humanos.

 

1. A Ação Civil Pública 2000.71.00.009347‐0

 

O caso estudado é a Ação Civil Pública n.٥ 2000.71.00.009347‐0 proposta perante a 3a. Vara Previdenciária da Seção
Judiciária de Porto Alegre, dando‐se especial relevo à prestação jurisdicional de primeiro grau.

Trata‐se de uma ação civil pública, com pedido julgado procedente, em 19.12.2001, pela juíza Simone Barbisan Fontes.
A ação foi impetrada pelo Ministério Público Federal, perante a 3ª Vara Federal Previdenciária da Circunscrição
Judiciária de Porto Alegre, contra o Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de assegurar a inclusão de companheiros
homossexuais na qualidade de dependentes previdenciários, junto ao INSS, para garantir‐lhes a percepção dos
benefícios de pensão por morte e auxílio‐reclusão.

Embora não seja uma decisão inédita, o caso apresenta‐se interessante. Para além da qualidade dos debates travados,
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três são os aspectos que ressaltam sua magnitude e justificam a escolha do processo n.º 2000.71.00.009347‐0:

1) a eficácia da tutela concedida que abrange todo o território nacional, implicando, inclusive, a adoção de medidas
administrativas, pelo INSS, para o seu regular cumprimento;

2) o fato de que vários graus de jurisdição foram provocados a se manifestar a respeito da pretensão deduzida – o que
permite uma visão de distintos órgãos judicantes (juízos monocrático e colegiado) sobre a causa em juízo;

3) a compreensão dada à Constituição, como substrato normativo que autoriza o reconhecimento de direitos não
explicitados e que são inferidos do texto constitucional, a partir da adoção de uma interpretação constitucional
concretizadora dos valores lá fixados.

O quadro fático que animou o acesso ao Judiciário decorre de uma provocação ao Ministério Público, formulada pela
Organização Não‐Governamental Nuances, que tem por objetivo a defesa dos direitos humanos de gays, lésbicas,
travestis, transexuais e bissexuais.

Conforme apurado pelo Ministério Público Federal, através de procedimento administrativo interno, os requerimentos
de benefícios previdenciários para companheiros do mesmo sexo vinham sendo indeferidos administrativamente pelo
INSS, com fundamento no § 3º, do art. 16 da Lei n.º 8.213/91 e §3º, art.226 da Constituição da República[5], isto é, para
caracterização do companheiro como dependente do segurado do Regime Geral da Previdência Social, equipara‐se a
relação de companheirismo à união estável que, para efeitos da proteção do Estado, como entidade familiar, é apenas
reconhecida entre homem e mulher.

Nesse contexto, o Ministério Público Federal propôs a ação civil pública, ora analisada, com fundamento na violação do
princípio da igualdade, a fim de garantir aos companheiros homossexuais o direito à Seguridade Social, notadamente a
possibilidade de receber os benefícios previdenciários de pensão por morte e de auxílio‐reclusão.

A pretensão autoral foi julgada procedente, condenado o Instituto Nacional do Seguro Social a:

* considerar o companheiro ou companheira homossexual como dependente preferencial dos segurados do Regime
Geral de Previdência Social (art. 16, I, da Lei n.º 8.213/91);

* possibilitar a inscrição de companheiro ou companheira homossexual, como dependente, no próprio INSS, a ser feita
pelo segurado empregado ou trabalhador avulso; possibilitar a inscrição de companheiro ou companheira homossexual
seja feita post mortem do segurado diretamente pelo dependente, em conformidade com o art. 23, I, do Decreto n.º
3.048/99;

* processar e deferir os pedidos de pensão por morte e auxílio‐reclusão realizados por companheiros do mesmo sexo,
desde que cumpridos pelos requerentes, no que couber, os requisitos exigidos dos companheiros heterossexuais (art.
74 a 80 da Lei n.º 8.213/91), sem exigir qualquer prova de dependência econômica;

* possibilitar a comprovação da união entre companheiros homossexuais pela apresentação dos documentos elencados

no art. 22, §3o, incisos III a XV e XVII do Decreto n.º 3.048/99, bem como por meio de justificação administrativa (art.
142 a 151 do Decreto n.º 3.048/99), sem exigir qualquer prova de dependência econômica.

O embate judicial se mostrou bastante acirrado, com um farto manejo da via recursal,  quer nas instâncias ordinárias,
quer nas superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).Por fim, o Tribunal Regional Federal da

4a. Região julgou o caso no mérito recentemente. Em acórdão, publicado em 10.08.2005, da lavra do Rel Des. Federal
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João Batista Pinto Ferreira, confirmou‐se, por unanimidade, a sentença de primeira instância, nos termos de sua
fundamentação. Porém, foram interpostos recursos especial e extraordinário[6]. A questão, portanto, não está ainda
fechada.

Ressalte‐se, ainda, que a decisão judicial final de primeira instância foi precedida de medida liminar. A liminar,
deferida em 17.04.2000, assegurou o reconhecimento do companheiro ou companheira homossexual como dependente
preferencial (art. 16, I, da Lei n.º 8.213/91); a realização da inscrição do companheiro ou companheira homossexual,
como dependente, diretamente nas dependências do INSS, inclusive nos casos dos segurado empregado ou
trabalhador avulso; e o processamento e deferimento dos pedidos de pensão por morte e auxílio‐reclusão realizados
por companheiros do mesmo sexo, desde que cumpridos pelos requerentes, no que couber, os requisitos exigidos dos
companheiros heterossexuais (art. 74 a 80 da Lei n.º 8.213/91 e art. 22 do Decreto n.º 3.048). 

Esta decisão repercutiu em duas esferas. Na esfera judicial, ensejou a interposição de diversos recursos   e até   uma
reclamação para o Supremo Tribunal Federal, ora não explicitadas. Na esfera administrativa, impôs a tomada de
medidas pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social, dignas de registro.

Considerando‐se a determinação judicial proferida, em sede de liminar, e a necessidade de estabelecer rotinas para
uniformizar procedimentos a serem adotados pela linha de benefícios, a Diretoria Colegiada do INSS discriminou os
procedimentos a serem adotados para a concessão de benefícios previdenciários ao companheiro ou companheira
homossexual, mediante a expedição e a publicação da Instrução Normativa n.º 25, de 7 de junho de 2000. Esta
instrução, acabou por ser posteriormente revogada pela Instrução Normativa INSS/DC n.º 50, de 8 de maio de 2001,
publicada no DOU de 14/05/2001, também em razão da ação comentada. Por fim, para regular o cumprimento da
decisão, atualmente está em vigor a Instrução Normativa INSS/DC n.º 57, de 10 de outubro de 2001, publicada no DOU
de 11.10.2001, que estabelece os critérios a serem adotados pelas linhas de arrecadação e de benefícios.

O art. 20 desta instrução estabelece que “o companheiro ou a companheira homossexual de segurado inscrito no RGPS
passa a integrar o rol dos dependentes e, desde que comprovada a união estável, concorrem, para fins de pensão por
morte e de auxílio‐reclusão, com os dependentes preferenciais de que trata o inciso I do art. 16 da Lei n.º 8.213, de
1991, independentemente da data do óbito, ou seja, mesmo tendo ocorrido anteriormente à data da decisão judicial
proferida na Ação Civil Pública n.º 2000.71.00.009347‐0.”

 

2. A dimensão processual do caso

 

No caso estudado, logo de imediato percebe‐se a importância da matéria processual para o deslinde da questão posta
em juízo. O debate de cunho processual, que se ventila no processo, pode ser organizado em três questões: o veículo
processual manejado; a legitimidade do Ministério Público para propor a ação (o que remete à problemática da
natureza do direito para o qual se busca proteção judicial); e a extensão dos efeitos da decisão judicial. As duas
primeiras implicam diretamente na possibilidade de que a questão material de fundo (asseguramento de direitos de
matriz previdenciária para casais homossexuais) possa ser apreciada pelo juiz. A terceira diz respeito ao número de
pessoas que poderão se beneficiar da tutela jurisdicional que assegura a fruição dos direitos pleiteados.

Desta forma, o exame do caso será conduzido por dois aspectos[7]: a dimensão processual, como acima descrito e a
dimensão material que trata dos pressupostos teóricos da decisão judicial e mais diretamente da problemática dos
direitos a serem reconhecidos aos homossexuais. Ambas concorrem para uma melhor compreensão da dinâmica
judicial, ora investigada.
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2.1. A ação civil pública como garantia de direitos: o veículo processual manejado

 

Optou o Ministério Público por valer‐se da chamada ação civil pública.

Originariamente, a ação civil pública foi criada por norma legal – a Lei 7347/1995 – com a finalidade de efetivar a
responsabilização por danos ao meio‐ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Com o advento da Constituição de 1988, sua previsão foi elevada para o texto constitucional, redimensionando‐se sua
esfera de proteção. Hoje, ostenta uma dupla previsão normativa: na ordem constitucional e na legislação
infraconstitucional. Na Constituição, o art. 129, III[8], alargou seu escopo de atuação consagrando‐a como uma ação
constitucional. Em nível infra‐constitucional, sua disciplina resulta da combinação de uma série de diplomas legais, a
saber: Lei 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública); Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e   Lei 8429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).

Enquanto ação constitucional, a ação civil pública desempenha papel ativo para a consolidação do Estado Democrático
de Direito, visto que funciona como instrumento de proteção de direitos ou interesses[9], em escala que transcende a
tradicional proteção individual. Desta forma, a reflexão sobre o veículo processual se fará sob a ótica de garantia de
direitos, revelando‐se a importância da via eleita para se provocar a manifestação do Judiciário.

Tem, pois, como objetivo postular a tutela jurisdicional dos interesses metaindividuais, como adiante se verá,
buscando soluções para os conflitos de interesse de um número indeterminado de pessoas com multiplicidade de
interesses, desempenhando um papel de instrumento de proteção e de efetividade desses direitos – até então
irrelevantes para a ordem jurídica clássica – visto que, por seu intermédio, questões do maior interesse social são
levadas à apreciação do Judiciário. Alarga‐se desta forma a concepção de acesso à justiça, como a “possibilidade do
cidadão dispor de meios adequados à instauração e à participação num processo judicial, visando à solução justa para
os conflitos onde haja violação de seus direitos” (Rios, 2001:146)[10].

Neste sentido a ação civil pública incorpora também a concepção de garantia. A noção de garantia aqui remete à uma
dimensão instrumental, direcionada para a proteção de direitos. Assim, “as garantias traduzem‐se quer no direito dos
cidadãos a exigir dos poderes públicos a proteção dos seus direitos, quer no reconhecimento de meios processuais
adequados a essa finalidade” (Moraes, 2002b: 62).

Logo, vê‐se que a disciplina constitucional do processo, com a inserção da ação civil pública, no processo
constitucional, permitiu o alargamento das fronteiras da mera técnica processualística para um universo aberto aos
valores constitucionais que se devem materializar na sistemática processual, compatível com os princípios do Estado
Democrático de Direito. Para além de mero expediente de solução de conflito de interesses, o processo se vocaciona
para a realização da Constituição[11].

 

2.2. O papel do Ministério Público e sua legitimidade: a caracterização dos interesses metaindividuais

 

O Ministério Público[12] está desenhado no texto constitucional vigente, na Seção I do Capítulo IV, destinado às
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funções essenciais à Justiça, precisamente nos arts. 127 a 130. Prescreve‐se, especialmente, sua estrutura orgânica,
atribuições e prerrogativas, sendo o mesmo entendido como uma instituição permanente, essencial à prestação da
Justiça, incumbindo‐lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.Tanto que há alguns autores que falam no Ministério Público como um “verdadeiro defensor da
sociedade”[13], de modo que, quando necessário, o mesmo disponha de mecanismos de intervenção capazes de
assegurar a integridade dos direitos que são de sua incumbência.

Neste sentido, para Guasque, o Constituinte:

 

“Elege o Ministério Público como a função necessária ao aperfeiçoamento da doutrina dos freios e contrapesos, objeto
da famosa concepção de Montesquieu, e lhe reconhece o poder de ‘Droit d’action civile geral’ ou Direito de
Intervenção, toda vez que reconheça um importante elemento de ordem pública ou de interesse público, digno de
tutela, como já experimentado na Bélgica (1881), França (1913) e Itália (1942), através da expressão: ‘incumbindo‐lhe a
defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis’ ” (2003).

 

É a mesma concepção externada no Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça declina que “na sociedade
contemporânea de massa, sob os influxos de uma nova atmosfera cultural, o processo civil, vinculado estreitamente
aos princípios constitucionais e dando‐lhes efetividade, encontra no Ministério Público uma instituição de
extraordinário valor na defesa da cidadania”[14].

Desta forma, como defensor da cidadania, indaga‐se quais são os direitos velados pelo Ministério Público? Em linguagem
processual, quais são os interesses que caracterizam sua legitimidade?

As duas indagações se encontram intrinsecamente imbricadas. Assim, em primeiro plano, se tratará da natureza do
interesse tutelado, para em seguida examinar‐se a questão da legitimidade do Ministério Público – sendo esta última
uma investigação de cunho estritamente processual.

 

2.2.1.  Os interesses metaindividuais

 

A leitura do art. 129, III da Constituição, indica que compete ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Considerando‐se, porém, o objeto de estudo
proposto, interessa apenas a indagação sobre os interesses difusos e coletivos, denominados, de forma geral, como
interesses metaindividuais.

O surgimento dos chamados interesses metaindividuais[15], enquanto categoria, coincide com a cristalização das
sociedades industriais e pós‐industriais caracterizadas como sociedades de massa e de risco[16], evidenciando sua
importância com a massificação dos conflitos e a ocorrência dos danos de massa que superam a tradicional noção de
conflito individual, por atingirem um número expressivo de pessoas.[17]
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Com o advento da novel Constituição, o tema ganhou relevo no cenário nacional, consagrando‐se, em definitivo, com a
promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais legislações que vieram a alargar sua
compreensão.

A doutrina pátria tem sido farta no estudo da questão, embora, ainda, não se tenha chegado a uma precisão
terminológica, o que acaba por gerar certas indefinições e ambigüidades. Em muitos momentos, faz uso das expressões
lato sensu e stricto sensu como forma de melhor ordenar ambas as concepções, como se verá[18].

A fim de sistematizar a questão, admite‐se que interesses difusos e coletivos integram o conceito de interesses
metaindividuais (também chamados de transindividuais ou plurindividuais ou de interesses coletivos lato sensu) que
são assim denominados por não terem assento em um determinado titular. Podem ser considerados como um terceiro
gênero de interesse, entre o interesse privado e o interesse público [19].

Porém, a despeito da problemática conceitual, é necessário remarcar minimamente a distinção entre interesses
coletivos e interesses difusos.

A expressão interesse coletivo, em sentido amplo, apresenta três aspectos: um interesse de grupo; uma soma de
interesses individuais; e uma síntese de interesses individuais.

Conforme esclarece didaticamente a Procuradoria da República em Mato Grosso (2003), o interesse de um grupo é o
interesse direto de uma entidade (por exemplo, uma ação na Justiça de um sindicato contra a invasão de sua sede) –
não se trata, propriamente, de um interesse coletivo, no sentido estrito da palavra.A soma de interesses individuais se
manifesta em interesses individuais exercidos coletivamente – o modo é coletivo, mas a essência do interesse continua
sendo individual (um mandado de segurança coletivo, ajuizado por duas pessoas com interesse individual idêntico).
Como síntese de interesses individuais, o interesse coletivo ultrapassa a mera soma de interesses individuais. Trata‐se
do sindicato enquanto representante da “profissão” (categoria) e não apenas de seus associados – é o interesse que diz
respeito ao homem enquanto parte de um grupo (associado, condômino, por exemplo.). Neste caso, o interesse coletivo
é o que diz respeito a uma realidade coletiva, indo além do exercício coletivo de interesses individuais – há algo de
altruístico em seus fins e pertence a um grupo determinável de pessoas.

É neste último sentido – síntese de interesses individuais – que se abre o manto protetor da ação civil pública.

Assim, os interesses coletivos são aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis,
ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base.

Já os interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas
circunstâncias de fato, sem que haja um vínculo jurídico entre as mesmas. O interesse difuso, por sua vez, abrange um
universo ainda maior de pessoas, pois alcança um contingente indefinido de indivíduos sendo, no entanto,
insusceptíveis de apropriação individual por qualquer desses sujeitos – por exemplo, aquelas pessoas que estariam
sujeitas à poluição de determinada fábrica, já que é indeterminável a identificação dos titulares do direito de respirar
ar puro.[20]

Desta forma, diz Souza:

 

“Os interesses difusos pertencem, na feliz expressão de M. Cappelletti, “a todos e a ninguém”, porque os bens
jurídicos a que se referem – como, por exemplo, o meio ambiente, o patrimônio cultural, o consumo ou a qualidade de
vida – são de todos e não podem ser atribuídos em exclusividade a nenhum sujeito. Desta caracterização decorre que
os interesses difusos possuem, simultaneamente, uma dimensão supra‐individual e individual, não sendo nem apenas
supra‐individuais, nem apenas individuais: o interesse difuso é um interesse supra‐individual que pode ser gozado por
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qualquer sujeito, sem que este se possa apropriar do bem a que ele se refere” (2003).

 

Nesse mesmo sentido, diz Grinover que, por “[...] interesses propriamente difusos entendem‐se aqueles que, não se
fundando em um vínculo jurídico, baseiam‐se sobre dados de fato, genéricos, contigentes, acidentais, mutáveis: como
habitar na mesma região, consumir iguais produtos, viver em determinadas circunstâncias socioeconômicas, submeter‐
se a particulares empreendimentos” (1990:149).

Há, ainda, uma terceira manifestação, chamada de interesses individuais homogêneos. São assim chamados aqueles
que têm origem comum, compreendendo os integrantes determinados ou determináveis do grupo, categoria ou classe
de pessoas que compartilhem prejuízos divisíveis, oriundos das mesmas circunstâncias de fato, podendo, inclusive,
serem considerados como uma subespécie de direitos coletivos.[21]

Para Freitas:

 

“Os individuais homogêneos, conquanto sejam direitos individuais que decorrem de uma origem comum, ‘recebem
tratamento processual coletivo pelo modo uniformizado como se exteriorizam’. Embora expressem, num primeiro
momento, tratar‐se de direitos subjetivos disponíveis, constituem valores jurídicos comunitários privilegiados, de
transcendente importância social. Seu significado é maior do que a simples soma das posições individuais, exprimindo
casos em que ‘a soma é algo mais do que simplesmente o conjunto das parcelas, exatamente porque o fenômeno
assume, no contexto social, um impacto de massa’” (2003).

 

A distinção elaborada por Carneiro, entre interesses coletivos e interesses individuais homogêneo, focando a
uniformidade ou não do dano causado, é bastante elucidativa.

 

“Sem entrar na distinção deste ou daquele exemplo nós podemos pelo menos ter uma meta. Quando o resultado do
processo é igual para todos, para todo aquele grupo, sem distinção, sem um plus qualquer de um em relação ao outro,
estamos no campo do direito coletivo. Por exemplo, na medida em que um determinado percentual de uma
mensalidade escolar é estabelecida, este percentual se aplica a todos os alunos, sem qualquer diferença de um para
o outro. Mas, se a discussão versa sobre devolução de dinheiro pago, passamos para o campo do direito individual, cada
um irá pleitear o seu e nos limites de seus próprios valores.  Assim, na defesa de direitos individuais homogêneos, há
um plus, que é justamente a identificação, em cada caso, do valor ou da lesão, enquanto no direito coletivo a situação
jurídica é genérica e, portanto, indivisível” (Carneiro, 1995).

 

Assim, buscando estabelecer uma distinção clara entre os tipos ou espécies de interesses metaindividuais, verifica‐se
que a indeterminabilidade de seus titulares é a característica fundamental dos interesses difusos (interesses que “são
compartilhados por grupo indeterminável de indivíduos de difícil ou praticamente impossível determinação” [22]) e a
determinabilidade daqueles interesses que envolvem os interesses coletivos (bem como os individuais homogêneos).
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Procurando melhor sistematizar a defesa desses interesses, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81,
arriscou estabelecer uma distinção, passando a identificá‐los, norteado por um critério fixado na origem. E ainda que
se possa criticar o manejo do veículo legislativo para fins definitórios, minimamente se estabeleceram os parâmetros
para a compreensão do problema. Desta forma: a) se o que une interessados determináveis é a mesma situação de
fato, trata‐se de interesses individuais homogêneos; b) se o que une interessados determináveis é a circunstância de
compartilharem a mesma relação jurídica, trata‐se de interesses coletivos em sentido estrito; e c) se o que une
interessados indetermináveis é a mesma situação de fato, trata‐se de interesses difusos.

 

 

2.2.2 A legitimidade do Ministério Público

 

Na verdade, a determinação da natureza do direito a ser protegido pelo Ministério Público interfere diretamente na
problemática da legitimidade processual. Logo, um dos problemas fundamentais colocados pela defesa judicial dos
interesses metaindividuais refere‐se à definição de quem pode pleiteá‐los em juízo.

A legitimidade é classificada pela doutrina como uma das condições da ação que se devem fazer presentes para que a
relação processual se possa constituir.[23] A ausência dessa condição impede que a questão de mérito, isto é, o direito
que se discute e que se pretende assegurar, venha a ser apreciada pelo juiz, impondo, até mesmo, de plano, o
indeferimento da inicial, com a extinção do processo, sem julgamento de mérito (CPC, art 267, IV).

No tocante ao Ministério Público e à ação civil pública, a discussão toma grande relevo, visto que se não configurada a
legitimidade do Parquet, inviabiliza‐se de plano a utilização da via processual inaugurada pela ação civil pública.

Carneiro, fazendo um balanço em 1995, sobre a ação civil pública e o problema da caracterização de sua legitimidade
com relação aos interesses metaindividuais, bem reflete sobre a perplexidade do tema ora abordado.

 

“Os tribunais têm confundido até a identificação dos próprios direitos em jogo, notadamente a distinção entre direito
coletivo e direito individual homogêneo. Exemplo que está na moda, é o das mensalidades escolares; alguns sustentam
ser direito individual homogêneo, outros um direito coletivo. [...] A jurisprudência também tem entendido que não
cabe ao Ministério Público a defesa de direitos individuais homogêneos, admitindo‐a somente nos casos em que eles
forem indisponíveis. Ora, normalmente, a regra é de que os direitos individuais homogêneos são disponíveis. Mas, o
que dita a intervenção do Ministério Público é justamente a dimensão social do problema, que deverá ser analisada
caso a caso. A importância destes direitos no campo trabalhista é fundamental. No nosso País, em que pouquíssimas
categorias são organizadas através de sindicatos, nós temos um meio importantíssimo, por esse Brasil a fora, de o
Ministério Público velar e exigir o cumprimento desses direitos sociais, desses direitos trabalhistas, que compõem e
que retratam exatamente um grande problema social do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu
que é possível o cabimento do controle se o interesse, ou melhor, se o direito individual homogêneo é ou não
socialmente relevante. O número de interessados pode constituir‐se em importante ponto de indagação, mas não
como condição necessária à caracterização de tal direito. Pode acontecer que em determinada comunidade pequena,
o interesse de vinte trabalhadores ou lesados seja o bastante para caracterizar, no caso concreto, a dimensão social
do problema e, assim, um direito individual homogêneo a ser defendido através da ação civil pública. Caberia ao
Judiciário verificar a dimensão social do problema? Ou caberia ao Ministério Público, como cabe ao Ministério Público
intervir ou não, a seu juízo, verificando a existência ou não de um interesse público, em casos em que ele atua como
fiscal da lei? E mais, eu colacionei outras perplexidades sobre esses dez anos de ação civil pública, exemplos de
jurisprudência, TRT‐691/170 ‐ ilegitimidade do Ministério Público para defesa de contribuinte individual homogêneo só
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em caso de direito do consumidor; TRT‐694/78 e RTJ/ES 136/43 que fala da ilegitimidade do Ministério Público para a
proteção de poluição sonora porque não é meio ambiente; TRT‐697/64 que diz que o Ministério Público é ilegítimo para
discutir sobre mensalidades escolares porque é interesse privado e disponível; já a RSTJ‐54306 nega a legitimidade ao
Ministério Público para defender interesses de alunos de escola particular, seja porque o Ministro Garcia Vieira
entendia que não era direito individual homogêneo, seja porque já o Ministro Gomes de Barros entendia que o grupo
era muito restrito. A RTJ/ES‐136/38 diz que o Ministério Público é ilegítimo para a defesa de direito individual
homogêneo porque eliminaria a classe dos advogados; a RTJ/ES‐138/28 fala do não cabimento da ação civil pública
sobre plano de saúde, e assim por diante” (1995)

 

Percebe‐se, pois, que a natureza do interesse a ser protegido, repercute diretamente na caracterização da
legitimação processual do Parquet. Com relação aos interesses difusos e coletivos, não se vislumbram dificuldades em
se atribuir legitimidade ao Ministério Público, vez que o próprio ordenamento jurídico determina, em comando
constitucional (inciso III do art. 129), que é atribuição do Parquet o ajuizamento da ação civil pública para resguardar
esses interesses. Nesses casos, a problemática reside, não em relação à legitimidade atribuída em abstrato, por norma
constitucional, mas sim em se caracterizar o direito invocado, no caso em concreto, como um interesse difuso ou
coletivo. Reconhecida esta natureza, não prevalecem obstáculos de natureza processual.

Há, inclusive, uma concepção extremamente generosa do que sejam interesses difusos, associando‐os à noção de
direitos fundamentais, direito subjetivo público e princípio do Estado Democrático de Direito, como sustenta Guasque.
“Assim, todos os direitos subjetivos públicos como expressão direta dos direitos fundamentais têm a natureza jurídica
de interesses difusos, pois, quando não observados, atingem o próprio Estado Democrático de Direito, legitimando o
Ministério Público à prática de atos para restabelecer a lesão que atinge a toda a coletividade”( 2003).

A polêmica, porém, se aquece quando se trata de interesses individuais homogêneos. Como, em princípio, a norma do
art. 129 expressamente não lhes faz referência, inaugura‐se o debate, doutrinário e jurisprudencial, com
posicionamentos mais ou menos restritivos à abrangência de atuação do Ministério Público.

Para Pinho:

 

“[...] se impõe, em sede de direito coletivo, e notadamente no que pertine ao direito individual homogêneo, visto que
essa vem sendo a área onde grassam as maiores divergências, o reconhecimento por parte de toda a comunidade
jurídica de um Ministério Público forte, autônomo, independente e, principalmente, comprometido com o interesse
social, cuja atuação não pode ser obstada pela argüição de questões processuais que devem ser analisadas em
conformidade com a extensão do direito em jogo, claramente indisponível” (2003).

 

Nesse particular, há dois pontos que são suscitados como elementos autorizativos da intervenção do Parquet: a
indisponibilidade do interesse e a relevância social.

Em posição restritiva, Almeida sustenta‐se que “o Ministério Público não pode aviar ação civil pública para a defesa de
interesses individuais homogêneos, identificáveis e divisíveis, pois suas atribuições institucionais lhe deferem o poder
de litigar tão‐somente sobre a defesa de interesses difusos ou coletivos stricto sensu” (2003).

A questão da indisponibilidade é contornada por Tepedino, ao afirmar que a eventual dimensão de cunho patrimonial
do direito envolvido, que poderia ser compreendida como sua disponibilidade, em se tratando de direito fundamental,
não tem essa aptidão, pois o que deve prevalecer como teleologia a ser considerada é o interesse comum violado que
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serve de base para a demanda:

 

“[...] a indisponibilidade dos direitos individuais homogêneos, por outro lado, não é obscurecida pela patrimonialidade
das pretensões individuais, o que releva é a indisponibilidade do interesse atingido pela relação jurídica original, que
serve de base para a demanda comum. Uma vez atingidos direitos fundamentais do homem, como a saúde, a
educação, o meio ambiente, tem‐se por violados interesses indisponíveis, ainda que desses mesmos interesses
decorram danos conversíveis em parcela patrimonial individualizada em relação a cada um dos titulares da ação. Se
assim não fosse, far‐se‐ia tabula rasa das demandas coletivas já que, em regra, as pretensões ressarcitórias resultam
na expressão patrimonial das violações dos interesses extrapatrimoniais e indisponíveis atingidos” (Tepedino, 1999: 312‐
313).

 

Por outro lado, a indisponibilidade se ratifica com a relevância social do interesse tutelado. Ainda diz Tepedino que a
“[...] dimensão coletiva da demanda, com efeito, posta a lume no excerto da Professora Ada Grinover, desde que
socialmente relevantes os interesses em jogo, parece cada vez mais capaz de tornar indisponíveis os pleitos
individuais” (1999: 312‐313).

Figueiredo afirma, portanto, a legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de interesses individuais
homogêneos, “quando se tratar de direitos, de tal ordem, de tal relevância, que integrem o patrimônio social. Assim,
esses direitos serão, na verdade, também indisponíveis” (1996:24)[24].

Mesmo que admitida a sua disponibilidade, essa relevância, em razão da repercussão social de seus efeitos, compondo
a noção de patrimônio social, autoriza sua defesa judicial em sede coletiva. A manifestação é de Freitas:

 

“Ainda que disponível, o interesse individual homogêneo comporta defesa nas ações coletivas, mas desde que tenha
suficiente abrangência ou repercussão social. [...] Além de exigir expressão social para a proteção desses direitos, a
doutrina contribui para lhes imprimir uma coloração de patrimônio social, cuja definição se extrai da Carta Magna,
como o conjunto de bens jurídicos, concebidos em face dos valores adotados pelo texto constitucional”(2003).

 

Nas palavras de Mancuso:

 

“Interesse social, no sentido amplo que ora nos concerne, é o interesse que consulta à maioria da sociedade civil: o
interesse que reflete o que esta sociedade entende por ‘bem comum’; o anseio de proteção à res publica; a tutela
daqueles valores e bens mais elevados, os quais essa sociedade, espontaneamente, escolheu como sendo os mais
relevantes. Tomando‐se o adjetivo ‘coletivo’ num sentido amplo, poder‐se‐ia dizer que o interesse social equivale ao
exercício coletivo de interesses coletivos”(1994:25).
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Nessa esteira, aliás, trilhou o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, ao editar a Súmula de
Entendimento nº 7, cujo verbete diz: “O Ministério Público está legitimado à defesa de interesses individuais
homogêneos que tenham expressão para a coletividade, como: a) os que digam respeito à saúde ou à segurança das
pessoas ou ao acesso das crianças e adolescentes à educação; b) aqueles em que haja extraordinária dispersão dos
lesados; c) quando convenha à coletividade o zelo pelo funcionamento de um sistema econômico, social ou jurídico.”

 

2.3 A problemática da extensão dos efeitos da decisão judicial

 

A extensão subjetiva da decisão judicial, no caso em tela, discute a abrangência nacional (ou não) da tutela
jurisdicional, em sede de ação civil pública, isto é, discute‐se a possibilidade de a mesma ter abrangência em todo
o território nacional, abrigando, em seu comando, todas aquelas pessoas que vivenciam as circunstâncias que
deflagraram a proteção judicial.

Nessa via, deve‐se indagar sobre a incidência da norma prescrita no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei

7.347/85), com redação dada pelo art. 2o da Lei 9494/97, que estabelece: “Art. 16. A sentença civil fará coisa
julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com
idêntico fundamento, valendo‑se de nova prova.”

Assim, surge a pergunta: tal disciplina apresenta compatibilidade vertical com a Carta de 1988? E esta indagação
pressupõe uma outra: é possível a declaração de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública?

Examina‐se, primeiramente, a possibilidade de deflagração da jurisdição constitucional[25] que é pressuposto para a
análise da compatibilidade do referido art. 16.

O tema é bastante controvertido, relacionando‐se diretamente com o sistema de controle judicial da
constitucionalidade adotado pela Constituição da República[26]. Na verdade, o modelo reproduzido pelo constituinte
instaura duas vias judiciais de controle com características próprias, que, embora preservem a higidez constitucional,
ostentam mecanismos e efeitos distintos. Trata‐se do modelo difuso e do modelo concentrado de controle.

De forma sucinta, o modelo difuso estabelece que a competência para conhecer da inconstitucionalidade de uma
norma se encontra dispersa, distribuída por todos os órgãos judicantes, independentemente de seu grau ou instância.
Isto significa dizer que qualquer juiz, no exercício de suas funções, poderá reconhecer a inconstitucionalidade de uma
lei ou de outro ato normativo qualquer. Por sua vez, esta competência é exercida objetivando a solução de um caso
concreto que é submetido ao juiz. Daí falar‐se também em controle concreto, pois o objetivo da prestação jurisdicional
não é o controle da constitucionalidade, mas sim a entrega do bem da vida que se vê questionado, resolvendo‐se o
conflito de interesses (lide) que ameaça a paz social. Para atender ao pedido formulado, o juiz, se necessário, deve
enfrentar a problemática da inconstitucionalidade, afastando a aplicação da norma viciada, e assim proteger o direito
discutido. O juízo de inconstitucionalidade é um caminho a ser percorrido, sem que seja a finalidade principal da
decisão judicial em si. Desta forma, provoca‐se o Judiciário através dos instrumentos regulares que a ordem jurídica
disponibiliza para a satisfação dos interesses das partes. Não há previsão de um instrumento específico para deflagrar
o juízo de inconstitucionalidade. Como este pode ocorrer em qualquer tipo de ação prevista no ordenamento (ações
ordinárias e especiais, nominadas ou não, como, por exemplo, um mandado de segurança, um habeas corpus, uma ação
cautelar, uma ação de despejo, uma ação trabalhista, entre outras mais[27]), diz‐se que o controle se dá pela via
indireta ou de exceção ou de defesa. Ao se falar em controle difuso, fala‐se, também, de controle concreto e indireto.
Como se trata de solucionar um conflito entre as partes, há um processo subjetivo[28]; e a eficácia da decisão opera‐se
inter partes, apenas para as pessoas que tomaram parte na lide, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil.
Logo, seu escopo de eficácia é circunstanciado em razão das regras processuais clássicas que regem a sistemática
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processual brasileira.

O modelo concentrado apresenta‐se de forma diferenciada do difuso. Utiliza‐se a expressão concentrado a fim de
indicar que a competência para reconhecer a inconstitucionalidade é centralizada, com exclusividade, em um único
órgão jurisdicional – no caso brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, por força do art. 102 da Constituição. Essa via de
controle tem por finalidade precípua manter a integridade da ordem constitucional, independentemente da
existência ou não de conflitos de interesses entre pessoas[29]. Tanto que alguns autores empregam a expressão
fiscalização da constitucionalidade[30]. Daí se falar em controle abstrato, pois a decisão judicial não se presta a
satisfazer interesses subjetivos postos em juízo. Esse modelo de controle é deflagrado através de instrumentos
processuais próprios, concebidos com tal finalidade. Essa modalidade é conhecida, também, como controle por via de
ação. Entre nós, seus principais instrumentos são: ação direta de inconstitucionalidade (também denominada de ação
direta genérica de inconstitucionalidade e de ação declaratória de inconstitucionalidade) e ação declaratória de
constitucionalidade. Como se trata de um processo objetivo[31], em que a normatividade infra‐constitucional é
examinada por si mesma, em abstrato, destacada de seus efeitos nos casos concretos, a eficácia de sua decisão tem
validade geral, é do tipo erga omnes.

Ora, tais reflexões são a base teórica para a discussão que se examina em sede de ação civil pública.

Para aqueles[32] que defendem a impossibilidade do controle difuso em sede de ação civil pública, a tese justifica‐se
na medida em que seus efeitos, aplicados erga omnes, equiparam a ação civil a uma ação direta de
inconstitucionalidade – o que ao fim resulta na usurpação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal,
burlando‐se o art. 102 da Carta.[33]

É o posicionamento sustentado por Mendes.

 

“É que, como já enunciado, a ação civil pública aproxima‐se muito de um típico processo sem partes ou de um processo
objetivo, no qual a parte autora atua não na defesa de situações subjetivas, agindo, fundamentalmente, com escopo
de garantir a tutela do interesse público. Não foi por outra razão que o legislador, ao disciplinar a eficácia da decisão
proferida na ação civil, viu‐se compelido a estabelecer que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Isso significa
que, se utilizada com o propósito de proceder ao controle de constitucionalidade, a decisão que, em ação civil
pública,  afastar a incidência de dada norma  por eventual incompatibilidade com a ordem constitucional, acabará por
ter eficácia semelhante à das ações diretas de inconstitucionalidade, isto é, eficácia geral e irrestrita. [...] Em outros
termos, admitida a utilização da ação civil pública como instrumento adequado de controle de constitucionalidade,
tem‐se ipso jure a outorga à jurisdição ordinária de primeiro grau de poderes que a Constituição não assegura sequer
ao Supremo Tribunal Federal. É que, como visto, a decisão sobre a constitucionalidade da lei proferida pela Excelsa
Corte no caso concreto tem, necessária e inevitavelmente, eficácia inter partes, dependendo a sua extensão de
atuação do Senado Federal” (2003c)[34] .

 

Por outro lado, há o entendimento que qualifica a ação civil pública como instrumento de controle incidental.[35]

Basicamente as formulações apresentadas repousam em construções de alto requinte técnico processual, distinguindo‐
se institutos processuais basilares que, se bem compreendidos, permitem o controle difuso em sede de ação civil
pública. São eles: a problemática dos efeitos da sentença e a coisa julgada; e a distinção entre pedido e causa de
pedir.

Quanto à primeira, diz Guasque:
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“[...] mas ao que parece, se confunde efeitos de fato produzidos pelo ato jurídico sentença, com efeitos jurídicos
decorrentes da decisão que declara, por ação direta, a inconstitucionalidade ou não da lei.

 Já no século passado, Adolf Wach se referia aos efeitos da sentença como fato ao tratar da intervenção de terceiros
(Thatbestandswirkung des Urtheils),no seu Handbuch des deuschen Zivilprozessrechts, parágrafo 55,p.626.) (Hélio
Tornaghi‐Instituições de Processo Penal,Vol.IV,p.353).  Toda a doutrina alemã posterior estudou os efeitos reflexos ou
colaterais da sentença.

No caso da ação civil pública ou mesmo no mandado de segurança, a questão prejudicial da inconstitucionalidade, no
que respeita às partes do processo, tem apenas efeitos  erga omnes de fato” (2003).

 

Quanto à problemática da causa de pedir e do pedido[36], leciona Almeida:

 

“[...] incorre em profundo desvio de perspectiva o pensamento segundo o qual acoimar de inconstitucional uma lei
seja a mesma coisa que pedir o reconhecimento ou declaração de sua inconstitucionalidade

Destarte, faz‐se mister, primeiramente, distinguir pedido e causa de pedir, para a determinação de uma linha de
raciocínio estreme de obscuridade. [...] a argumentação da inconstitucionalidade é mera motivação para pedir, e, não,
o pedido em si.

Sendo causa de pedir, todos os argumentos aí insculpidos farão parte da motivação da sentença – princípio da
congruência ou correlação – não, porém, do seu dispositivo. [...] A inconstitucionalidade de uma lei quando argüida
como mera motivação, causa de pedir, não faz coisa julgada, ou seja, não pertencerá ao comando da sentença posto
que é quaestiones praeiudiciales” (2003).

 

Conclui, assim, Guasque:

 

“Por todas essas razões, vê‐se que o controle incidental de inconstitucionalidade nas ações de interesse difuso, é
importante instrumento de segurança da estabilidade das relações jurídicas no Estado Democrático de Direito, e de
forma alguma compromete o sistema de controle de inconstitucionalidade das leis no Brasil. Em verdade, é o mais
eficaz meio de defesa contra os abusos do Poder Público à liberdade jurídica estabelecida com a Constituição da
República” (2003).
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Admitida a possibilidade do controle de constitucionalidade, avança‐se para o exame do art. 16 da Lei 7.347/85,
modificado pela Lei n.º 9.494/97, que restringe os efeitos das decisões proferidas em ação civil pública, ao limite da
competência do órgão julgador.

O dispositivo vem sendo reprovado quase unanimemente pela doutrina[37], vez que o mesmo contraria os próprios
objetivos das ações coletivas.

Segundo a doutrina, este dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os artigos 93 e 103 do Código de Defesa
do Consumidor, de acordo com o que dispõe os art. 21 da Lei da Ação Civil Pública e art. 90 do Código de Defesa do
Consumidor.

Mancuso, comentando a nova redação do art. 16 da Lei n.º 7.347/85, dispõe:

 

“Com efeito, a questão de saber quais as pessoas atingidas pela imutabilidade do comando judicial deve ser tratada,
naturalmente, sob a rubrica dos limites subjetivos desse instituto processual dito “coisa julgada” e não sob  a ótica de
categorias outras, como jurisdição, a competência, o organização judiciária. Aqueles limites, quando se trata das lides
intersubjetivas, no plano da jurisdição singular, atuam perante as partes, “não beneficiando, nem prejudicando
terceiros” (CPC, art. 472), mas no âmbito das ações de tipo coletivo – justamente por que aí se lobrigam sujeitos
indeterminados, concernentes a um objeto indivisível – o critério deve ser outro, porque impende atentar para a
projeção social do interesse metaindividual de que se trata. Tudo assim reflui para que a resposta judiciária, no
âmbito da jurisdição coletiva, desde que promanada de juiz competente, deve ter eficácia até onde se revele a
incidência do interesse objetivado, e, por modo a se estender a todos os sujeitos concernentes, e isso, mesmo em face
do caráter unitário desse tipo de interesse, a exigir uniformidade do pronunciamento judicial” (1999:296).

 

2.4. A articulação em juízo das teses sustentadas

 

No que tange, especificamente, ao processo analisado e tomando em conta o direito em tela – de cunho previdenciário
–, afirma o autor da ação que há possibilidade de se reconhecer a legitimidade do Ministério Público, quer para
resguardar direitos difusos quer individuais homogêneos.

A tese, habilmente sustentada, cobre a possibilidade de caracterização do direito discutido, seja como interesse
difuso, seja como individual homogêneo. A argumentação apresentada fixa‐se numa interpretação que autoriza o
reconhecimento da legitimidade do Ministério Público, em razão da combinação sistemática de diversos comandos
constitucionais e legais cotejados entre si. Tal compreensão respalda‐se em entendimentos jurisprudenciais favoráveis
à caracterização da legitimidade do Ministério Público.

Quanto aos dispositivos normativos, o Parquet argúi também que, mesmo que se considere os direitos em questão
como direitos individuais homogêneos, o argumento de ilegitimidade do Ministério Público Federal restará superado,

tendo em vista o disposto no art. 129, IX da Constituição da República e art. 6o,  VII, “d” da Lei Complementar 75/93
(que dispõe sobre a legitimidade do MP para promover inquérito civil e ação civil pública com objetivo de proteger
outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos.) Desse modo, deve o art. 129, IX da

Constituição, ser interpretado em conjunto com o art. 6o, VII, “a” e “b” e XII, da LC n.º 75/93. Também são invocados o
art. 127, por se tratarem de “interesses sociais”, e os incisos II e III do art. 129 da Constituição.
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Como consta da petição inicial, peça inaugural da ação civil pública em comento,

 

“O interesse tutelado, portanto, tem natureza difusa, qualificando‐se como transindividual, indivisível com titulares
indeterminados ligados por circunstâncias de fato, na medida em que a sentença de procedência beneficiará não só os
atuais, como também os futuros segurados da previdência social.” [38]

 

Também para o Ministério Público, sua legitimidade, para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais
homogêneos, vai além da defesa do interesse individual, tendo por objetivo maior a busca, através do provimento
jurisdicional, da igualdade material, pois a proteção aos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
fundamenta‐se constitucionalmente na busca pela justiça social e no princípio da igualdade.

Recorrendo à força do argumento de autoridade, é sustentado que o entendimento jurisprudencial segue no sentido
de que os interesses individuais homogêneos possam ser defendidos pelo Parquet, no momento em que se configure o
interesse social, o que resta claro no caso sub judice, por se tratar de questão relativa a seguridade social. Invoca,
especialmente, o Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou pela legitimidade ativa do Ministério Público, na
defesa dos direitos individuais homogêneos, no Recurso Extraordinário 163.231‐3/SP, julgado em 26.02.1997:

 

“(...) segundo a Corte Suprema, está o Ministério Público legitimado à defesa dos direitos individuais homogêneos (a)
tanto por comissão do artigo 129, III, da Constituição Federal, na medida em que tal categoria pertence ao gênero dos
direitos coletivos, (b) quanto   por possuir a Instituição o dever de exercer todas as outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, conforme extensão do rol de suas funções institucionais feita
pelo inciso IX, do artigo 129, da Lei Suprema:” [39]

 

Assim, a legitimidade do Ministério Público para interpor a ação civil pública decorre da natureza do interesse em que
se fundamenta a ação, que, por tratar‐se de interesse transindividual, tem sua defesa via ação coletiva perfeitamente
cabível.

O órgão julgador de primeira instância sufragou a tese da legitimidade do Ministério Público, reconhecendo que o
direito argüido na ação caracteriza‐se como difuso, conforme dispõe o inciso I, do art. 81 do CDC, o que autoriza a sua
defesa via ação coletiva. Além disso, o direito em questão tem natureza constitucional, fundamentando‐se nos
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Assim, mesmo que se entendesse que o direito pleiteado se
caracteriza como direito individual homogêneo, o Ministério Público também seria parte legítima para propor a ação.
De acordo com a jurisprudência dominante, no entender da juíza, os interesses individuais homogêneos, quando
configuram o interesse social, podem ser defendidos pelo Parquet.

O Tribunal Regional Federal da 4ª. Região corroborou o entendimento adotado pela juíza da causa, superando, desta
forma, a barreira erigida pela técnica processualista.

Quanto à problemática da extensão da decisão judicial, a posição apresentada pelo Ministério Público incorpora os dois
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aspectos dos debates acima narrados: viabilidade de controle difuso em sede de ação civil pública e extensão nacional
da decisão judicial.

Sustenta ao autor da ação – em suas várias manifestações ao longo de todo o processo – a possibilidade de ser
declarada a inconstitucionalidade da lei em sede de ação civil pública, pois esta e a ação direta de
inconstitucionalidade não se confundem. Na primeira, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei é meio para
alcançar a obrigação de fazer pretendida pelo autor e, na segunda, a inconstitucionalidade é o fim objetivado pelo
autor. E, por conseguinte, a extensão dos efeitos da coisa julgada, na ação manejada, para todo o território nacional.

Defende, pois, que o art. 16 da Lei n.º 7.347/85 contraria a política constitucional de defesa de interesses e direitos
difusos, ofendendo o princípio da universalidade da jurisdição e do acesso à justiça. A própria natureza do direito em
apreço não admite sua cisão, pois o tratamento dos direitos transindividuais demanda uniformidade.

Destarte, a restrição legislativa, se prevalente, acarretará a multiplicação de demandas e a diversidade de soluções,
vez que o réu, o INSS, é uma autarquia de âmbito nacional que lesa, da mesma forma, os direitos dos segurados de
todo o país. Tal fato, por si só, determina que os efeitos da coisa julgada ultrapassem os limites territoriais do órgão
prolator.

Ademais, no entendimento do Ministério Público, não se pode confundir a competência para o conhecimento da ação
com os limites subjetivos da res iudicata. O art. 103, da Lei n.º 8.078/90, que disciplina os efeitos da coisa julgada, é
aplicável às ações civis públicas conforme se depreende do art. 21, da Lei n.º 7.347/85. O seu efeito é, portanto, erga
omnes.

Assim, quanto ao limites subjetivos da coisa julgada, sustenta o Parquet:

 

“Os limites subjetivos da coisa julgada, por seu turno, consubstanciam‐se nas partes sujeitas aos efeitos da sentença.
Nas ações destinadas à tutela de interesses difusos e direitos individuais homogêneos, entretanto, a eficácia da
sentença ultrapassa as partes meramente formais, beneficiando a todos aqueles que tenham direito idêntico ao
defendido na ação, nos moldes do art. 103 e seus incisos do CDC ”. [40]

 

Desse modo, verifica‐se que a nova redação do art. 16 da LACP confunde competência com limites subjetivos da coisa
julgada, indo de encontro às finalidades das ações coletivas, não sendo, portanto eficaz.

Por fim, quanto à competência, que observa a regra do art. 93 do CDC, é inquestionável a competência do foro de
Porto Alegre.

O Poder Judiciário, em distintos graus de jurisdição, acolheu a tese do Ministério Público.

Em primeira instância, decidiu‐se que o ordenamento jurídico brasileiro contempla o controle difuso da

constitucionalidade, o que permite que juízes de 1o grau reconheçam, como fundamento de decidir, a violação de
normas constitucionais. No caso sub judice, verifica‐se que o objeto da ação consiste na garantia de manutenção de um
direito de ordem constitucional, tendo por um de seus fundamentos a violação de direitos constitucionalmente
assegurados.

http://www.evocati.com.br/evocati/editor/noticia/inserir_noticia.wsp#_ftn40


22/07/2015 EVOCATI Revista

http://www.evocati.com.br/evocati/impressao.wsp?tmp_codigo=118 17/43

            Portanto, o art. 16, da Lei n.º 7.347/85, que limita os efeitos da coisa julgada, não deve ser aplicado. Deve‐se
observar ainda que o art. 103, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com a legislação da ação civil pública
(conforme dispõe o art. 21 da Lei n.º 7.347/85), determina que a coisa julgada operará erga omnes.

            A juíza ressalta, além disso, que a natureza do direito exige tal tratamento, afim de que sejam preservados
os princípios da universalidade da justiça e do acesso à justiça. E mais, o Ministério Público Federal é uma instituição
una e indivisível, cuja área de atuação abrange todo o território brasileiro – e a negativa do INSS, na concessão dos
benefícios pleiteados, possui uma amplitude nacional. Entendimento diverso – como o pretendido pela autarquia ré –
seria contrário às finalidades das ações coletivas.

           Na verdade, a questão da possibilidade de controle difuso de constitucionalidade, por via de ação civil pública,
parece superada pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de medida liminar, em 08.05.2000, na Reclamação n.
1499‐1, apresentada pelo INSS, no processo examinado, decidiu, tendo como relator o Min. Moreira Alves:

 

“1. Trata‐se de reclamação ajuizada perante esta Corte pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a Juíza
Federal da 3º. Vara Previdenciária de Porto  Alegre ‐ Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que concedeu liminar em
ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Federal, para obrigar o reclamante, em todo o território nacional, a
processar e a deferir os pedidos de pensão por morte e auxílio‐reclusão  realizados por companheiros do mesmo sexo
por entender inconstitucional a limitação imposta pelo § 3º do artigo 16 da Lei 8.213/91.

Alega‐se, na reclamação, unicamente que essa ação civil pública se apresenta como verdadeira ação direta de
inconstitucionalidade, que é da competência exclusiva desta Corte que está, portanto, sendo usurpada.

2. Sucede, porém, que o Plenário deste Tribunal, a partir do julgamento das reclamações 597 e 600, já firmou o
entendimento de que a ação civil pública, em casos como o presente que têm por objeto direitos individuais
homogêneos, não é substitutiva da ação direta de inconstitucionalidade, e isso porque se trata, nessas hipóteses, de
ação ajuizada entre partes, na persecução de bem jurídico concreto, individual e definido, de ordem patrimonial,
objeto que não poderia ser alcançado em controle em abstrato de ato normativo.

3.Em face do exposto, e com base nessa orientação, nego seguimento à presente reclamação”. [41]

O sufrágio das teses sustentadas pelo Ministério Público evidencia uma interpretação teleológica da ordem jurídica,
voltada para a otimização da ação civil pública, como instrumento de proteção da cidadania coletiva. O entendimento
adotado pelo Judiciário privilegia a extensão da proteção concedida pela tutela jurisdicional, em detrimento de uma
concepção mais formalista da técnica processual. Prevalece, uma leitura, neste particular, permeável às concepções
mais inovadoras da efetividade material dos processos coletivos, consentânea aos reclames de uma sociedade de
massa[42].

 

3.A dimensão material do caso

 

A dimensão material do caso consubstancia‐se numa indagação principal: é possível a inclusão de homossexuais como
beneficiários do regime previdenciário, tendo em vista a legislação vigente? E, em caso positivo, em que
circunstâncias?
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Para se chegar à resposta adequada, três são os pressupostos teóricos que informam a questão: a interpretação
constitucional adotada, a concepção dada ao princípio constitucional da igualdade e aos direitos fundamentais. Os três
pressupostos contornam o desenho dos direitos envolvidos no processo, caracterizando‐os como direitos fundamentais,
revelando a leitura que se faz das relações homossexuais, e se tal opção sexual influencia diretamente na qualidade
da cidadania reconhecida a essa minoria sexual.

Apesar de o núcleo da fundamentação girar em torno da interpretação constitucional, do princípio da igualdade e da
caracterização dos direitos pleiteados como espécie dos direitos fundamentais, outras questões decorrentes ou
periféricas também foram trazidas a lume. Assim, como há uma imbricação direta com os pressupostos teóricos
apontados, decidiu‐se apresentar todas as questões debatidas, na ação civil pública, observando‐se a forma de
abordagem das mesmas pelo autor da ação e pela decisão tomada pelo julgador do caso a esse respeito. Sempre que
possível, preserva‐se a estrutura argumentativa construída pelos atores processuais, fazendo‐se, em notas de rodapé,
referências bibliográficas sobre o debate travado. Entende‐se que tal sistematização revela, com maior clareza, a
dimensão argumentativa da atividade jurisdicional, enquanto instrumento de proteção de direitos.

 

 

3.1. A pretensão autoral e sua fundamentação

 

O Ministério Público Federal argumenta que a vedação da concessão de benefícios previdenciários a dependentes

homossexuais, com base no art. 16, §3o, da Lei n.º 8.213/91, está em desconformidade com a preservação dos direitos
fundamentais, os quais, no Estado Constitucional Brasileiro, possuem o status de direitos subjetivos.

                       A fundamentação do Ministério Público Federal é desenvolvida a partir dos principais núcleos de reflexão
apresentados a seguir: (a) a problemática do princípio da igualdade e a vedação do tratamento discriminatório contra
homossexuais; (b) o status dos direitos fundamentais no Estado Constitucional Brasileiro; (c) o direito do companheiro
homossexual ao benefício da pensão por morte e auxílio‐reclusão; (d) os métodos de interpretação constitucionais: a
concretização da norma constitucional; a dogmática sobre a restrição dos direitos fundamentais e o princípio da
proporcionalidade; (e) a extensão dos benefícios (interpretação adequada das normas infraconstitucionais
regulamentadoras dos benefícios de pensão por morte e auxílio‐reclusão) e os direitos sociais derivados; (f) a
comprovação da relação de companheirismo.

Com relação à questão da igualdade[43], ela é exposta em duas reflexões: a dogmática prevalecente e a vedação do
tratamento discriminatório contra homossexuais.

Quanto à dogmática do princípio da igualdade, tem‐se por expressamente consagrado o caput do art. 5o da
Constituição da República de 1988. É necessário que tal princípio seja observado em seu sentido material, isto é,
“casos iguais devem encontrar regras iguais”.[44]

A identificação de fatos iguais deve ser feita, conforme ensina Konrad Hesse (1998), distinguindo as características
essenciais e não essenciais para o reconhecimento de determinado direito. A diferença no tratamento de casos iguais
será arbitrária e inconstitucional quando tomar por base uma característica não‐essencial do direito.

                       Com base nesses ensinamentos, o autor argúi: “O direito geral de igualdade do art. 5º permite aduzir o
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seguinte enunciado normativo: Todas as características não previstas na Constituição como essenciais são consideradas
não essenciais, portanto, viola o princípio da igualdade qualquer discriminação fundada nestas características não
contempladas pela Constituição”.[45]

                     No art. 3o da Constituição da República, que trata dos objetivos fundamentais da República, o constituinte
deixou claro que a promoção do bem de todos será feita sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. Estas são, portanto, características não‐essenciais para reconhecimento dos direitos
fundamentais.

Por sua vez, o princípio da igualdade veda o tratamento discriminatório contra homossexuais. Nessa via, o autor
sustenta que a orientação sexual não está prevista em nenhum dispositivo da Constituição como elemento essencial
para a caracterização de direitos e, por isso, não pode ser fator determinante para o reconhecimento de direitos aos
indivíduos.[46]

Argumenta ainda que a proibição de discriminação por sexo expressa no art. 3o da Constituição da República, inclui a
orientação sexual, conclusão à que chega, pela adequada compreensão do dispositivo que deve ser norteada pelos
princípios que informam a interpretação dos direitos fundamentais, ou seja, princípio da força normativa da
constituição e da efetividade dos direitos fundamentais. Ressalta, também, que os direitos fundamentais devem ser
interpretados extensivamente.[47]

            O direito do companheiro homossexual de perceber o benefício da pensão por morte e auxílio‐reclusão é uma
das manifestações dos direitos previdenciários, de matriz social que deriva da combinação de diversos dispositivos.

O direito à previdência social é inserido na Constituição da República no rol dos direitos fundamentais, conforme

comando do art. 6o. Mais adiante, no art. 194, a Constituição enuncia o princípio da universalidade da cobertura e do
atendimento, o qual também está expresso no art. 2º da lei n.º 8.213/91. Este princípio é, segundo o autor, uma
decorrência do princípio da igualdade; e, no art. 201, a Constituição enumera os benefícios previdenciários, entre os
quais estão o de pensão por morte (inciso V) e o de auxílio‐reclusão (inciso IV).

Para o Ministério Público, sendo este o contorno constitucional a ser adotado, não existe dispositivo constitucional
sobre os direitos fundamentais ou direitos previdenciários que autorize a discriminação em razão da orientação sexual,
o mesmo ocorrendo com as normas infraconstitucionais regulamentadoras dos benefícios de pensão por morte e auxílio‐
reclusão.

            O INSS indefere os benefícios da pensão por morte e do auxílio‐reclusão, fundamentando‐se no § 3o do art. 16,
da Lei n.º 8.213/90, que define a relação de companheirismo como equiparada à união estável, fazendo remissão ao §3º
do art. 226, da CF, que reconhece a “união estável entre homem e mulher”. Para o autor, a interpretação restritiva
abraçada pelo INSS está em desconformidade com o atual estágio da dogmática dos direitos fundamentais.

Quanto à dogmática sobre a restrição dos direitos fundamentais e o princípio da proporcionalidade[48], argúi o autor
que os direitos fundamentais só podem ser limitados quando estiverem em confronto com outro direito fundamental,
hipóteses que serão resolvidas através do princípio da proporcionalidade.

No caso da restrição dos benefícios previdenciários aos homossexuais, não se verifica conflito com outro direito
fundamental e, por isso, a sua restrição viola o princípio da proporcionalidade.

                      O autor também aborda a questão dos direitos sociais derivados, que são uma construção da doutrina e da
jurisprudência alemã, conceituados como “aqueles direitos sociais previstos e regulamentados em lei que são
subtraídos à determinada pessoa ou grupo de pessoas em ofensa ao princípio da igualdade”[49].
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O representante do Parquet sustenta que, dos fatos narrados, se depreende um direito derivado à prestação, pois a
discriminação em razão da orientação sexual subtrai dos companheiros homossexuais a possibilidade de requerer os
benefícios previdenciários, afrontando o princípio da igualdade. E, portanto, caracterizada a derivação desses direitos.

No que diz respeito à comprovação da relação de companheirismo, os critérios regulamentares previstos no Decreto
n.º 3.048/99 (art. 22 e seguintes) guardam perfeita sintonia com a relação homossexual, devendo, pois, serem
regularmente observados.

Por fim, a construção da tese exposta pressupõe uma aproximação com os métodos de interpretação constitucionais e,
em especial, com a concretização da norma constitucional.[50]

            Assim, para demonstrar a procedência de sua pretensão, o autor utiliza‐se do método de interpretação das
normas constitucionais proposto por Konrad Hesse denominado de método de concretização das normas constitucionais,
o qual desenvolve os conceitos de programa da norma e de âmbito da norma[51].

                       Além desse método, deve ser utilizado o método sistemático, que advém do princípio da unidade da
constituição. Assim, o §3º do art. 226, da Constituição, deve ser interpretado em conjunto com o caput do art. 5º, o
inciso IV do art. 3º e com os dispositivos sobre os benefícios previdenciários.

A partir dos métodos de interpretação apresentados, conclui o autor que §3o do art. 226, da Constituição, não exclui os
casais homossexuais para fins de união estável. Assim, o Parquet entende ser inconstitucional o §3º do art. 16, da Lei
n.º 8.213/91, por afrontar o princípio da igualdade.

Na hipótese de não se entender que o §3º do art. 226, da Constituição, não abriga as uniões homossexuais, resta o
argumento de que este dispositivo se aplica somente às questões de direito de família, não sendo aplicável nas
questões de direito previdenciário, uma vez que o art. 201, V, não exclui, expressamente, dos homossexuais o direito
ao recebimento dos benefícios previdenciários.

 

3.2.A decisão judicial e sua fundamentação

 

A decisão judicial estabelece que a limitação imposta pelo §3º do art. 16, da Lei n.º 8.213/91, que considera
companheiros apenas aqueles que vivem em união estável, nos termos do art. 226, da Constituição, não encontra
suporte constitucional, reconhecendo o direito pleiteado pelo Ministério Público.

A fundamentação do decisum, de forte conotação constitucional, desenvolve‐se a partir dos tópicos apresentados a
seguir: a filtragem hermenêutico‐constitucional; os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito; o
princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade vedando a discriminação por orientação sexual; os direitos
fundamentais de seguridade social; e a questão homossexual (caracterização constitucional das uniões homossexuais,
as relações homossexuais em face da Previdência Social, a relação de dependência para fins previdenciários e a
sistemática de inscrição dos companheiros homossexuais).

No que tange à interpretação constitucional, a questão foi examinada sob a perspectiva da filtragem hermenêutico‐
constitucional[52].
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Para que as normas garantidoras do Estado Democrático de Direito não se tornem letra morta, é necessário superar os
limites do positivismo jurídico, elaborando uma nova hermenêutica comprometida com o fato social. Deve‐se ressaltar,
também, que a legislação disciplinadora dos direitos sociais deverá ser lida em consonância com os preceitos
enunciados pela Constituição, a fim de obter a sua efetividade.

Para fundamentar tal posicionamento, a juíza utiliza‐se, entre outras[53], das lições de Hans‐Georg Gadamer[54] para
quem a hermenêutica constitucional deverá sempre considerar o processo de compreensão histórico. Além disso,
Gadamer entende que a tarefa do Poder Judiciário é criar direito novo, o qual será aplicado, a cada caso concreto, e
realizado, a cada nova interpretação de forma única e diferenciada. Nesse contexto, desempenha papel fundamental
a categoria da pré‐compreensão[55] que reconhece a participação da história de vida do intérprete como elemento
condicionador da atividade de interpretar.

                       Assim, a julgadora conclui que: “o intérprete não pode se afastar da vida real [...], pois interpretar não é
somente considerar o texto legal, mas criar a norma – ou efetivar sua leitura – para a situação concreta”[56].

                       E, com relação aos direitos discutidos na ação civil pública, dispõe: “[...], a leitura da legislação
infraconstitucional de Previdência Social – Lei n.º 8.213/91 deve‐se submeter à filtragem hermenêutica constitucional
nos termos supra‐propostos, o que implica, antes de mais nada, uma visão do próprio texto constitucional intricado
com os fatos sociais e com realidade, das quais não pode afastar‐se”[57].

Quanto aos direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito, a vinculação se dá no plano normativo, já que a
Constituição de 1988 consagra o Estado Democrático de Direito e registra, como princípios fundamentais da República
Brasileira, a garantia da dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E uma
das expressões desse Estado Democrático é justamente o modo como é estruturada a seguridade social. Dessa forma, o
Estado deve ser ativo, operando através de políticas públicas, orientadas pela idéia de função social, em proveito da
asseguração da qualidade de vida dos cidadãos, incluindo garantias de efetivação dos direitos humanos fundamentais.

A vedação de discriminação por orientação sexual é extraída a partir dos princípios da dignidade da pessoa humana e
da igualdade.

Desde o preâmbulo, a Constituição de 1988 deixa claro o propósito de instituir um “Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem‐estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]”. A
Constituição também define, como fundamento e objetivo da República, respectivamente, a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III) e a promoção do bem de todos, “sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV); e adiante, consagra o princípio da isonomia (art. 5º
caput).[58]

Assim, verifica‐se que os direitos humanos adquiriram importância fundamental na constituição do Estado
Democrático de Direito, configurando‐se como efetivos direitos públicos subjetivos.

Para a julgadora, a vedação do acesso aos benefícios previdenciários, pelos companheiros homossexuais, afasta deste
grupo a proteção estatal, e, via de conseqüência, viola o princípio da dignidade humana.

            Em sua concepção, “a intimidade e a vida privada dos cidadãos não podem ser objeto de controle ou avaliação
pelo Estado, tampouco constituírem fator determinante para o reconhecimento ou não de direitos”[59].

O indeferimento dos pedidos de benefícios para companheiros homossexuais também viola o princípio da igualdade,
pois se verifica que foi dado tratamento diferenciado em situações equiparáveis, quais sejam: a união entre pessoas de
sexo diverso e a união entre pessoas do mesmo sexo, ambas desprovidas de vínculo jurídico de casamento civil, mas
esteadas fundamentalmente na relação de afeto, companheirismo e dependência mútua.
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A observação do princípio da isonomia demanda o reconhecimento de todos os indivíduos como sujeitos de direitos,
independente de sua orientação sexual.

Uma das conseqüências da igualdade é a vedação da eleição de critérios discriminatórios, desprovidos de qualquer

razoabilidade, para afastar certo grupo de pessoas do gozo de direitos, conforme disposto no inciso IV, do art. 3o, da
Constituição.

No entendimento da juíza, assim como exposto pelo Ministério Público, a discriminação em virtude de orientação
sexual é espécie de discriminação em razão de sexo. Ainda que não se concorde com esta interpretação, a
discriminação por orientação sexual está afastada pela cláusula geral que veda quaisquer outras formas de
discriminação.

Além disso, a julgadora também toma por fundamento a força normativa dos direitos e garantias decorrentes de

tratados internacionais (art. 5º, § 2o CF) e cita dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 1o, 2o e

7o ) e da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 5o [1], art. 7o [1], art. 11 [1], art.11 [2], art. 11[3] e art. 24),
que expressam o repúdio por qualquer ato discriminatório.

                       E, ao final deste tópico, conclui: “Ao Estado que se diz democrático não assiste o poder de exigir de seus
cidadãos que, para que lhes sejam assegurados direitos sociais, devam adotar orientação sexual pré‐determinada”[60].

Por outro lado, há os direitos fundamentais de Seguridade Social que demandam cumprimento.

Segundo a julgadora, a “Seguridade Social é um sistema gerido pelo Estado que objetiva dar cobertura a eventos em
regra imprevistos (riscos sociais) que venham a acometer as pessoas que neles vivem, fornecendo‐lhes prestações e
serviços que garantam sua sobrevivência”[61].

            Dessa forma, os direitos sociais são uma dimensão dos direitos fundamentais, os quais expressam princípio da
igualdade material, em sua dimensão econômica e social. A seguridade social é prevista como um direito humano
fundamental no art. 25, da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Outro aspecto que deve ser ressaltado, com relação à seguridade social, é o princípio da universalidade da cobertura
e do atendimento, consagrado no inciso I, do art. 194, da Constituição. Este princípio deve ser visto sob dois aspectos: o
subjetivo, que significa que a seguridade social deve ser acessível a todas as pessoas no território nacional (sistema
baseado na solidariedade) e o objetivo, que significa que a seguridade social busca atender todos os riscos sociais que
estão sujeitos as pessoas. Este princípio explicita a característica do modelo de Seguridade Social baseado na
repartição no sentido horizontal, sistema baseado fundamentalmente na solidariedade.

Ao final dessa exposição, dispôs a julgadora:

“Sendo assim, é evidente que a Seguridade Social é garantia e direito fundamental de todos os cidadãos, não podendo
ser afastada sob o pálio de discriminações injustificadas por orientação sexual. Uma vez que dentre os objetivos da
Seguridade Social está o amparo dos cidadãos em situações de risco, com finalidade de garantir os meios para o
exercício da cidadania plena e preservação da dignidade humana, o só‐fato da adoção de uma determinada orientação
sexual – que, frise‐se, também configura direito fundamental de personalidade, incluindo intimidade – não pode
colocar cidadãos fora de sua abrangência, sob pena de quebra da própria noção de Estado Democrático de Direito,
fundado nos Direitos Humanos”[62].
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Quanto à questão homossexual, propriamente dita, a juíza a abordou a partir dos seguintes elementos: a
caracterização constitucional das uniões homossexuais; as relações homossexuais em face da Previdência Social; a
relação de dependência para fins previdenciários; a sistemática de inscrição dos companheiros homossexuais.

A caracterização constitucional das uniões homossexuais pressupõe a compreensão aberta e flexível da noção de
entidade familiar, calcada no reconhecimento de uma esfera íntima que deve ser neutra perante o Direito.

O reconhecimento do direito à indiferença[63] implica a aceitação de que a constituição de relacionamentos se
encontra na esfera íntima dos indivíduos, que deve ser preservada, e de que as uniões afetivas e estáveis se dão
entre pessoas, independente dos sexos destas. A imposição de um padrão de “normalidade” nas relações afetivas e
sexuais é inconstitucional, em razão das garantias e dos princípios consagrados na Constituição.

Desse modo, verifica‐se que o art. 226 da Constituição não é taxativo, mas apenas enumera algumas das formas de
entidades familiares.

A noção moderna de família está vinculada às noções de afeto e de solidariedade, valorizando‐se as uniões entre
pessoas em que se estabelece uma comunhão de vida voltada para o desenvolvimento da personalidade, mediante
vínculos sexuais e afetivos duradouros. De fato, as uniões homossexuais constituem unidades afetivas familiares e estão
abrangidas pela noção de entidade familiar à qual se refere o art. 226.

“Em suma, as pessoas que integram uniões homossexuais caracterizadas pela estabilidade, comunhão de vida,
afetividade, externação social constituem efetivas comunidades familiares, que merecem tanto a proteção do Estado
quanto aquelas integradas por casais heterossexuais.”[64]

 

No tocante às relações homossexuais e à Previdência, o art. 201, V, da Constituição, utiliza o termo “companheiro”,
não especificando a exigência de que se constitua uma união estável. Desse modo, não se verifica nenhum obstáculo
para o reconhecimento de relação de dependência nos relacionamentos homossexuais estáveis.

Nesses casos, assim como no casamento e nas uniões estáveis, a dependência é presumida em razão da ligação de
amor, afeto e companheirismo que foi estabelecida entre as partes e justifica‐se pelo princípio da obrigatoriedade da
contribuição previdenciária, decorrente do sistema de repartição.

A juíza sintetiza o seu raciocínio na seguinte passagem:

“[...] se a Previdência Social, consoante abordado supra, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, provendo os encargos familiares em caso de morte ou reclusão do segurado garantia
que advém diretamente do texto constitucional como direito fundamental, obviamente que deve atender a todos,
incluindo as famílias constituídas por homossexuais, que não se distinguem das famílias heterossexuais”[65].

 

Desse modo, conclui que a condição de dependente pode decorrer das relações de afeto e de solidariedade
heterossexuais ou homossexuais.

Reconhecido que as relações homossexuais se encontram amparadas para fins previdenciários, a julgadora precisou
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definir qual seria a relação de dependência necessária para o deferimento de benefícios previdenciários.

A comprovação do vínculo, nas relações homossexuais, deve observar as disposições do art. 22, do Decreto n.º
3.048/99, assim como ocorre nas relações heterossexuais. O dependente que requerer a sua inscrição deverá
comprovar a existência de relacionamento homossexual estável, o que caracteriza a relação de dependência para
fins previdenciários. Não é necessário comprovar a dependência econômica, pois a dependência entre os
companheiros dos segurados é presumida, conforme dispõe o §4º, do inciso I, art. 16, da Lei n.º 8.213/91. Esta
presunção, na concepção da julgadora, é absoluta, pois “se presume em razão da comunidade de vida estabelecida
entre pessoas, cujo padrão de vida decorre dos rendimentos auferidos.”[66] Entendimento diverso acarretaria a
inversão do ônus da prova, cabendo ao INSS comprovar a ausência de dependência econômica.

Por fim, ao analisar um dos pedidos do Ministério Público, consistente na faculdade dos companheiros
homossexuais procederem a inscrição junto ao INSS, em qualquer hipótese, distintamente do que dispõe a regra
geral, coube à juíza definir a sistemática de inscrição dos companheiros homossexuais. Neste caso ficou
reconhecido a sua procedência, no sentido de assegurar condições especiais aos homossexuais, em razão dos
preconceitos que os companheiros homossexuais podem vir a sofrer de empregadores e de sindicatos. No
entendimento da julgadora, o tratamento diferenciado é, ao menos, em primeiro momento, a única maneira de
garantir a igualdade.

 

4 O exercício jurisdicional e as implicações teóricas da decisão

 

O caso examinado admite uma série de reflexões que apontam para sua importância não só na luta por direitos dos
homossexuais, mas também para a construção de uma cidadania renovada e efetiva. Dele também extraem‐se algumas
conclusões interessantes sobre a atividade jurisdicional, mormente a desenvolvida pelos juízes de primeira instância.

A consagração da ação civil pública, como via de proteção dos homossexuais, no que tange à questão de benefícios
previdenciários, evidencia preocupação com amplo acesso dos cidadãos ao Judiciário, de forma abreviada e simplificada
(respaldada na celeridade e na economia processual), sintonizando‐se com uma “nova consciência e sensibilidade que
se desenvolvem no terreno jurídico”[67]. Privilegia também o valor do tratamento uniforme, pois a decisão prolatada é
única e abrangente para todo o universo gay.

Os debates travados revelam também uma sensibilidade para a discussão pós‐positivista[68] que se tem reforçado em
nosso meio doutrinário, marcada pelo resgate do papel dos princípios e da argumentação na decisão judicial, pela
aproximação entre a Ética e o Direito, pela valorização dos direitos fundamentais. A permeabilidade a esses temas
acaba por desembocar em uma nova forma de interpretar a Constituição, vocacionada para a realização de seus
desideratos materiais que se sintetizam na expressão “dignidade humana”[69].

A adoção dessa interpretação constitucional renovada pode levar a um movimento de maior ativismo judicial[70], vez
que sinaliza para o reconhecimento da relação de companheirismo homossexual, antes mesmo da previsão expressa
em lei – o que qualifica essa opção de exercício da sexualidade humana, diversa dos parâmetros da “normalidade”,
como moralmente válida para o reconhecimento de direitos. Esse reconhecimento, ainda que não definitivo ou
hegemônico (a própria resistência do INSS em cumprir as ordens judiciais denuncia isso), colabora para a revisão do
conceito que a homossexualidade goza na sociedade brasileira, aproximando‐o das leituras de construção social e de
neutralidade exigidas pelo movimento gay.

Verifica‐se também um movimento de aproximação entre a reflexão dogmático‐teórica, produto clássico do esforço
acadêmico, concentrado mormente nos programas de Pós‐Graduação Stricto Sensu, e sua assimilação, incorporação e
aplicação efetiva do direito pelos chamados “operadores jurídicos”, especialmente pelos atores técnicos que
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participam da relação processual (juiz, advogado e ministério público)[71]. Revela‐se, aqui, a potencialidade da
instituição “Justiça” , como um permanente e contínuo laboratório para aprimoramento de um sistema jurídico aberto
e democrático, compromissado com os valores fixados na Constituição, cuja eficácia real não se encontra entregue ao
legislador ou ao juiz, enquanto fontes clássicas de produção e de aplicação normativa, respectivamente. Porém
pressupõe uma participação mais ampla de toda a sociedade, quer com atores institucionais‐formais, como os já
mencionados, quer com atores informais – o que projeta fronteiras mais alargadas, rumo à construção de uma
legitimidade democrática da atividade jurisdicional que desemboca na própria legitimidade do Estado Democrático de
Direito.[72]

Por outro lado, comparando‐se as decisões de primeiro grau com as manifestações já proferidas pelos órgãos judicantes
revisores, percebe‐se uma tensão, entre a dimensão material e a formal da relação processual, que se corporifica
através do exercício jurisdicional. Porém, no Tribunal de Segundo Grau, ao se julgar a apelação,   prevaleceu o
entendimento abraçado pelo juízo. O que pode sinalizar para o fato de que a questão da orientação sexual vem
ganhando maior visibilidade e é enfrentada como tal. Porém, não havendo, por conseguinte, trânsito em julgado, há
de se esperar a manifestação final dos Tribunais Superiores (STJ e STF), para que se possa apresentar uma avaliação
definitiva.

Mesmo que, em última instância, se entenda que as questões processuais ou mesmo de hermenêutica constitucional
obliteraram o debate para a construção de uma cidadania gay, o saldo final, se mantida a decisão da Juíza Federal,
será positivo.

Ter reconhecido o direito de exigir do Estado prestação positiva de cunho social, não nulificada pela forma de exercício
da sexualidade expressa chancela pública – através da figura do Estado‐juiz – de que a opção sexual não é fator
legítimo para a exclusão de direitos, recepcionando a concepção de critério neutro de diferenciação. Colabora, de
forma institucionalizada, para a ruptura do estranhamento e dos preconceitos quanto às relações gays, atende,
também, a uma dimensão de igualdade material real e anuncia a responsabilidade social da atividade jurisdicional,
como mecanismo de efetivação da cidadania.[73]

Reforça‐se a compreensão de que as pessoas são iguais, embora diferentes.

  Enfim, pretendeu‐se revelar a dinâmica que anima a atividade jurisprudencial, enfatizando‐se os argumentos
debatidos para o reconhecimento (ou não) de que a minoria gay intitula‐se à proteção judicial.

Tal dinâmica encontra‐se profundamente marcada pela interpretação constitucional utilizada pelo juiz que irá, ao
aplicar a norma jurídica, traduzindo‐a em direitos, recepcionar ou não as construções propostas pelo Movimento Gay
sobre a homossexualidade, a sexualidade humana e o seu papel na formação da identidade individual e social. Têm‐se,
assim, por evidenciados a dimensão jurisdicional e a pontencialidade que esta dinâmica pode oferecer como esfera de
proteção dos direitos dos homossexuais.
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[1] A referida tese se entitula: “. Uma questão de direito: a homossexualidade e o universo jurídico” (SILVA, 2003).

[2] Os critérios que informaram a escolha da decisão foram a importância e a repercussão da mesma para o debate
judicial dos direitos dos homossexuais, assim como a qualidade, a extensão e a profundidade com que a problemática
foi considerada.

[3] A aproximação tópica do problema é adotada nos parâmetros explicitados por Hespanha. “A tópica é, como já se
disse, é nome dado pela antiga teoria do discurso [...] à técnica de encontrar soluções no domínio dos saberes
problemáticos, ou seja, dos saberes em que não existem certezas evidentes, como o direito, a moral, etc. Nestes
casos, a legitimação da solução encontrada não decorre tanto da validade das premissas em que esta se baseia como
no consenso que suscitou no auditório. Aplicada ao direito, esta ideia vem a colocar na primeira linha da actividade de
adiamento ou de declaração do direito o juiz (ou o jurista} que, para decidir um caso concreto, lança mão de
argumentos (tópicos) disponíveis (princípios doutrinais, precedentes, disposições legislativas) no sentido de ganhar o
assentimento (das partes, mas também do público cm geral) para a solução. Neste contexto, a lei é apenas um dos
argumentos, cuja eficácia argumentativa dependerá tanto da sua consonância com o sentido concreto de justiça
vigente no auditório como do prestígio de que a forma «lei» (e, em geral, a entidade «Estado») aí goze. Para além dê
constituir uma crítica ao legalismo, a tópica constitui também uma crítica ao normativismo, ou seja, à ideia de que a
norma está no princípio de um processo de subsunção [...] que conduziria ao adiamento do direito. Ela parece
representar, além disso, uma perspectiva bastante adequada para analisar a função de julgar nos dias de hoje. Em
que o juiz está, por dever de ofício — e, até, pela sua situação profissional —, dependente dos critérios valorativos do
Estado expressos na lei. Mas não está menos sujeito à influência e controlo da opinião pública, potenciados pelos
media. Por um lado, ele é objecto das múltiplas influências valorativas disparadas pela sociedade (por uma sociedade
pluralista e comunicativa). Por outro, a sua visibilidade mediática sujeita‐o às reacções da opinião pública em relação
as suas decisões”(1999:240‐241).

[4] A problemática da legitimidade integra o debate democrático.  Especificamente, com relação às decisões judiciais ‐
que implicam em última instância na legitimidade da atividade jurisdicional e do papel do próprio juiz em uma
sociedade democrática ‐ há vários aportes doutrinários a serem considerados. Inclusive, tal preocupação se torna mais
aguda quando se considera o discurso dos direitos e a função do juiz em assegurar a eficácia desses direitos – que,
nesse início de milênio, se vê cada vez mais alargada e robustecida. Esse debate é bem perceptível nos autores que
discutem as teorias da argumentação jurídica. Como registros não exaurientes, ver Alexy (1989); Atienza (2000);
Perelman (1996) e entre nós a pioneira obra de Camargo (1999).
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[5] Lei n. 8.213/91 – Art. 16 São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na Condição de dependentes do
segurado:

I ‑ o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e
um) anos ou inválido;[...]

§ 3º Considera‑se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado
ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

 

Constituição Federal ‐ Art.226 ‑ A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 3º ‑ Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

 

[6] Informação processual disponível no site institucional do TRF da 4a. região.

[7] Essa dualidade de tratamento reproduz a dualidade material e processual da Constituição. Para Guerra Filho:   “A
proposta que se vem aqui sustentar é a de que a Constituição possui a natureza (também) de uma lei processual ,
assim como institutos fundamentais do direito processual possuem estatuto constitucional e, logo, são (também) de
natureza material. Isso pressupõe, de imediato, que se firme a distinção entre esses dois aspectos ou dimensões   do
direito, o material e o processual, tendo presente que não se trata propriamente diferenciar ramos da matéria
jurídica ou de uma divisão como a que separa direito público e direito privado. Estamos, na verdade, diante de noções
de noções relacionais, que se conceituam uma em função da outra, e exigem‐se mutuamente. Materiais são as normas,
quando fornecem parâmetros para se realizarem o controle e a ordenação da conduta intersubjetiva pelo Direito,
enquanto normas processuais se ocupam diretamente com essa realização, ou seja, com a determinação das condições
para que esses parâmetros venham a ser aplicados corretamente” (2001:76).

 

[8]Constituição Federal : “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...] III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção   do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”
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[9] Ao se tratar do tema interesses metaindividuais, nesta pesquisa, os vocábulos interesse e direito devem ser
compreendidos com equivalência. Sobre a questão, ver Watanabe (2000).

[10] Sobre o debate a respeito do acesso à justiça, ver a obra de referência de Cappelletti e Garth (1988).  Os estudos
brasileiros podem ser percebidos em   Watanabe (1988); Grinover (1990); Rocha (1993); Dinamarco (2000); Figueiredo 
(2002) e Tavares (2003).

 

[11] Ver Dinamarco (2000).

[12] Além das obras ora utilizadas, Moraes (2002: 1576‐1580) apresenta um extenso rol de referências bibliográficas
sobre o Ministério Público que permite um estudo cuidadoso da instituição em diversos aspectos.

[13] Moraes, 2002:498.

[14] STJ – Recurso Especial no. 89646‐PR – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ, Seção I, 24 fev. 1997. p. 3340.

[15] Explica Barreto: “Os interesses pluriindividuais sempre existiram, embora o contrário possa parecer, não sendo um
fenômeno recente. Entretanto, de há pouco tornou‐se razão de aprofundados estudos por motivos diversos.
Primeiramente, cabe trazer à colação que os sistemas jurídicos na origem do Direito eram fundados na tutela ao
indivíduo, ocasionando que somente os interesses considerados relevantes pelo Estado e suscetíveis de afetação a um
titular mereceriam tutela jurisdicional. O indivíduo era o ponto central do ordenamento jurídico. Dentro dessa
concepção individualista, alguns interesses que justamente se caracterizavam pela inviabilidade de apropriação
individual, como por exemplo, o interesse ao meio ambiente sadio, deixaram de ser considerados. Afirmou‐se até que
se um interesse concerne a todos, então não pertence a ninguém, não sendo portanto, tutelável. [...]Com a Revolução
Industrial veio a constatação de que os valores tradicionais, individualistas, não sobreviveriam por muito tempo. Notou‐
se então o crescimento espantoso do corporativismo, representado pelo anseio dos indivíduos de participar do processo
político‐econômico, acompanhado da consciência do coletivo, ou seja, que os indivíduos isolados pouco ou nada podem,
mas juntos exercem uma influência considerável junto aos centros de decisão. Essa nova ordem coletiva representa
um ponto intermediário entre o Estado e o indivíduo, menos do que aquele e mais do que este. A Revolução Industrial
instituiu a chamada sociedade de massa. Não há lugar para o homem enquanto indivíduo isolado, ele é absorvido pelos
grandes grupos de que se compõem a sociedade. Não há mais a preocupação com as situações jurídicas individuais, o
respeito ao indivíduo enquanto tal, mas, ao contrário, indivíduos são agrupados em grandes classes ou categorias, e
como tais, normatizados.   [...] Em virtude dessa radical transformação da sociedade tradicional numa sociedade de
massas, de tecnologia crescente, os valores alteraram‐se. Interesses de outra ordem passaram a exigir proteção.
Dentre eles, além dos coletivos, vieram também os difusos, ou seja, aqueles que ultrapassam a órbita dos grupos
institucionalizados, pelo fato de que sua indeterminação não permite sua captação em termos de exclusividade”(2003).

[16] Para Souza, “O progresso técnico traz evidentes vantagens (basta pensar no conforto pessoal que é proporcionado
pelas sociedades modernas e na facilidade de comunicação, de informação e de deslocação que elas possibilitam), mas
esse progresso também aumenta o potencial de risco e comporta alguns perigos. Algumas catástrofes industriais
demonstram‐no facilmente” (2003).  Ainda sobre a concepção de sociedade de risco, ver Giddens (1995 e 2000).

[17] Novamente Souza: “A relevância dos interesses difusos decorre, entre outras causas, dos fenómenos de
massificação que são característicos das sociedades industriais e pós‐industriais: massificação da produção, da
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distribuição, da informação e do consumo, o que se traduz numa massificação dos respectivos conflitos e o que origina
os chamados danos de massa.  Estes danos podem ser produzidos por simples actos individuais, como, por exemplo, o
lançamento no mercado de um produto nocivo à saúde, a concorrência desleal de um comerciante, a falsa informação
de uma empresa sobre a sua real situação económica, a violação por um empregador de uma convenção colectiva de
trabalho ou ainda a poluição do ar ou da água por uma fábrica” (2003).

[18] As palavras de Mancuso, embora relacionadas a demandas,   indicam esse esforço. “Em primeiro lugar, cabe
lembrar a concepção ‘clássica’, pela qual o processo civil é o receptáculo natural das controvérsias intersubjetivas,
sendo ele, em princípio, refratário a servir como veículo de litígios supraindividuais,... Nessa concepção tradicional,
entende‐se que os conflitos que desbordam a esfera individual devem ser tratados a nível pré‐processual, em sede
legislativa ou da administração pública... Em suma, a formação de uma lide exigiria a atualidade e concreção da
controvérsia entre as partes. O processo civil, sob essa óptica, aparece como um instrumento a serviço dos direitos
subjetivos, conquanto estes possam ser exercidos individualmente (ações individuais) ou coletivamente (ações
coletivas, stricto sensu); neste último caso, o conteúdo e a finalidade da ação continuam a ser privados (é o interesse
dos indivíduos reunidos em grupo que está em jogo); apenas o exercício, a forma, é que é coletiva. O problema que se
põe para o processo civil, como se verá adiante, é o da admissibilidade das ações propriamente coletivas, isto é,
aquelas cuja finalidade é um interesse social, público, quer sejam veiculadas por um indivíduo ou por um grupo”
(1994:120‐1).

[19] Mazzilli sustenta que “Entre o interesse público e o interesse privado, há, pois, interesses metaindividuais ou
coletivos, referentes a um grupo de pessoas (como os condôminos de um edifício, os sócios de uma empresa, os
membros de uma equipe esportiva, os empregados do mesmo padrão). São interesses que excedem o âmbito
estritamente individual mas não chegam a constituir interesse público” (1999:39‐40).

 

[20] Acrescenta Grinover: “Embora considerando ambos metaindividuais, não referíveis a um determinado titular, a
doutrina designa como “coletivos” aqueles interesses comuns a uma coletividade de pessoas e a elas somente, quando
exista um vínculo jurídico entre os componentes do grupo: a sociedade mercantil, o condomínio,   a família, os entes
profissionais, o próprio sindicato, dão margem a que surjam interesses comuns, nascidos em função de uma relação –
base que une os membros das respectivas comunidades e que, não se confundindo com os interesses estritamente
individuais de cada sujeito, permite a sua identificação” (1990:149).

 

[21] Quer se afirmem como interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão
cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos,
categorias ou classes de pessoas, que, conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como
direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística
destina‐se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas.

 

[22] Mazzilli, 1999:39‐40.

[23] Sobre o tema vide Passos (1961); Marques (1988) e Nery Jr. (1991).
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[24] No mesmo sentido, afirmando o caráter social desses interesses, Zavascki (1993).

[25] Sobre a temática da jurisdição constitucional, ver a Souza Neto (2002). Também sobre a problemática da
legitimidade da jurisdição constitucional, ver Gargarella (1996), Silva (1999), e, em especial, sobre o tema da
democracia deliberativa, ver Vieira (2003).

 

[26] Para um estudo da sistemática de controle da constitucionalidade, ver Clève (2000); sobre a evolução do sistema
brasileiro, ver a sistematização elaborada por  Fernandes (2003).

 

[27] Para Clève: “Não há dúvida, pois, que no direito brasileiro a questão constitucional pode ser levantada pelo réu
por ocasião da resposta (contestação, reconvenção, exceção), por aquele que na qualidade de terceiro integra a
relação processual, ou ainda pelo autor na inicial de uma ação de qualquer natureza (civil, trabalhista, eleitoral),
proposta perante qualquer órgão jurisdicional, desde que competente para a causa (inclusive os Tribunais em caso de
competência originária). A questão constitucional pode ser levantada no processo de conhecimento (rito ordinário ou
sumaríssimo), pouco importando se trata de ação constitutiva, declaratória ou condenatória, no processo de execução
(especialmente por ocasião dos embargos, mas não apenas aí) e, mesmo, no processo cautelar. A questão
constitucional pode ser deduzida nas ações constitucionais, inclusive no mandado de segurança, no habeas corpus e no
habeas data, podendo também ser suscitada na ação civil pública e na ação popular.”  (2000:97)

 

[28] Isto é, um processo que pretende a tutela de interesses subjetivos, a composição da lide, e portanto, sujeito aos
princípios constitucionais do processo. Ver Clève, 2000.

[29] É bem verdade que a finalidade do controle concentrado, esclarece Clève,  não é “propriamente, a defesa de um
direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê‐lo ( o que pode
ocorrer, não obstante, de modo indireto e reflexo). A ação direta de inconstitucionalidade presta‐se, antes, para a
defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a tutela de situações subjetivas consubstancia a
finalidade primeira (mas não exclusiva) da apontada ação.” (2000:142‐143). Mendes (2003c), em nova posição, defende
que o controle abstrato de normas cumpre um duplo papel: a defesa da ordem objetiva constitucional e também de
posições subjetivas.

[30] Clève (2000) e Miranda (1996).

[31] A concepção de processo objetivo se opõe a de processo subjetivo. Clève explica: “Trata‐se, porém , de ação que
inaugura um ‘processo objetivo’. Um ‘processo’ que se materializa, do mesmo modo que os demais, como instrumento
da jurisdição (constitucional concentrada); por meio dele será solucionada uma questão constitucional. Não pode ser
tomado, entretanto, como meio para a composição de uma lide. É que, sendo ‘objetivo’, inexiste lide no processo
inaugurado pela ação direta genérica de inconstitucionalidade. Não há, afinal, pretensão resistida. [...] em vista disso,
em geral, os legitimados ativos da ação direta não buscam, precipuamente, com a provocação do órgão exercente da
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jurisdição constitucional concentrada, a tutela de um direito subjetivo, mas sim a defesa da ordem constitucional
objetiva (interesse genérico de toda a coletividade)” (2000:142). Nesse mesmo sentido, Mendes: “Em tempos mais
recentes, passou‐se a reconhecer, expressamente, a natureza objetiva dos processos de controle abstrato de normas
(objektive Verfahren), que não conhecem partes (Verfahren ohne Beteiligte) e podem ser instaurados
independentemente da demonstração de um interesse jurídico específico. Por outro lado, tais processos “sem partes
formais” somente têm significado   se as decisões mais relevantes neles proferidas forem dotadas de eficácia contra
todos.Alguns autores chegam a sustentar que a eficácia erga omnes constitui apanágio dos processos objetivos” (2003b).
Ver também Mendes (1990).

[32] Arnold Wald (1995) e Gilmar Ferreira Mendes (1998 e 2003b) são dois expoentes desse posicionamento.

 

[33] Há decisões judiciais que prestigiam o entendimento. A colação é de Guasque: “Por sua vez, vários acórdãos
consideram a ação imprópria para este fim, destacando‐se os acórdãos do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul,
que se manifestaram em ações civis públicas intentadas para que fosse devolvido aos contribuintes o IPTU
inconstitucionalmente aumentado pelo Município. Neste sentido, decidiu a egrégia 1a Câmara do Tribunal de Alçada
do Rio Grande do Sul,ao apreciar a Apelação Cível nº 191130194,em 10.12.91,esclarecendo na ementa do acórdão que:
Ação civil pública.Ação direta de inconstitucionalidade de tributo travestida de ação civil pública. Descabimento.   O
acórdão reconheceu que inexiste viabilidade de ação civil pública para a defesa de interesses individuais homogêneos
e acrescentou que também era imprópria a ação por pretender que fosse reconhecida uma inconstitucionalidade erga
omnes.Foi a seguinte a conclusão da decisão: Existe ainda uma outra razão para idêntico resultado.É que,em se
tratando de tributo acoimado de inconstitucional,há a previsão constitucional de ação direta de
inconstitucionalidade.O art.102 da Constituição da República atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para
processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.  O
art.97 da Constituição Estadual atribui ao Tribunal de Justiça competência para processar e julgar a ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual perante a Constituição Federal, inclusive por omissão. Ora,tanto
a ação direta de inconstitucionalidade quanto a ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos
produzem efeitos erga omnes. Admitida, portanto, a ação civil pública para obstar a cobrança de tributo havido por
inconstitucional, abre‐se a possibilidade de prestação de sentenças contraditórias, com efeitos igualmente erga omnes,
o que resulta absurdo.Imagine‐se, no caso do Rio Grande do Sul, uma ação civil pública julgada pelo Tribunal de
Alçada, afirmando a inconstitucionalidade de um tributo municipal e uma outra ação, direta de inconstitucionalidade,
julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça. Qual decisão prevalecerá erga omnes? A proferida em primeiro lugar?
A proferida por último? A proferida pelo Tribunal Superior? A simples possibilidade desse caos está a demonstrar a
impossibilidade da ação civil pública quando possível ação direta de inconstitucionalidade (julgados do Tribunal de
Alçada do Rio Grande do Sul, 81/216 a 219).     No mesmo sentido do estudo e com as mesmas dúvidas o acórdão da 5a
Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, na apelação nº 3.269/96 em ação civil pública para obstar a
cobrança da taxa de iluminação pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro” (Guasque, 2003).

 

[34] Esse mesmo sentido, diz Wald: “Ora, conhecemos no Direito brasileiro os controles abstrato e concreto. O abstrato
é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e o controle só se aplica em casos específicos ou de modo
incidental. Como a decisão da ACP tem efeitos erga omnes, não pode ensejar o controle da constituição da lei por via
disfarçada, como usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Esta impossibilidade decorre da
inviabilidade das duas conseqüências alternativas:

a) ou a inconstitucionalidade é declarada localmente tão‐somente na área de competência do juiz”, e, aplicando‐se  
erga omnes, cria um Direito substantivo estadual diferente do nacional e viola a constituição que estabelece a unidade
do Direito substantivo, havendo até a possibilidade de se criar um Direito específico aplicável em determinada
localidade, e não em todo o Estado, quando a área de jurisdição do Juiz Federal é inferior à do Estado, situação que
ocorre no Estado do Paraná;

b) ou a inconstitucionalidade é declarada pelo magistrado de primeira instância, para ter efeitos no plano nacional e
há usurpação, pelo Juiz, da função do Supremo Tribunal Federal” (Wald, 1995:8).
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[35] A tese tem suporte jurisprudencial: “A declaração incidental de inconstitucionalidade na ação civil pública não
produz coisa julgada. É que de acordo com o art. 469, do CPC, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que
importantes para determinar a parte dispositiva da sentença, nem as questões prejudiciais, decididas incidentalmente
no processo”.(Ac. un. da 3ª Câm. do TJSC de 03.03.1994, na Ap 43.723, rel. Des. Amaral e Silva).

[36] Sobre causa de pedir e pedido, leciona Passos: “Pode‐se, conseguintemente, dizer que a causa de pedir é a
resultante da conjugação tanto do fato gerador da incidência originária, quanto daquele de que resultou a incidência
derivada. A causa de pedir ensina Pontes de Miranda, supõe o fato ou série de fatos dentro de categoria ou figura
jurídica com que se compõe o direito subjetivo ou se compõem os direitos subjetivos do autor e o seu direito público
subjetivo de demandar. [...] O pedido constitui o objeto da ação, aquilo que se pretende obter com a prestação da
tutela jurisdicional reclamada. Distingue‐se o pedido imediato do pedido mediato. Isto porque, na inicial, o autor
reclama determinado tipo de tutela jurisdicional (pedido imediato) com vistas à obtenção de um bem da vida, que
afirma lhe estar assegurado pelo direito (pedido mediato)” (2001, v. III: 158‐159 e 171).

 

[37] Vide Grinover (2000) e Mancuso (1994).

[38] Petição inicial da ação civil pública em comento, p. 2, subscrita pelos Procuradores da República Paulo Gilberto
Cogo Leivas e Marcelo Veiga Beckhausen.

 

[39]Jurisprudência citada nas Contra‐Razões em Recurso Especial do Ministério Público Federal, apresentadas em 27 de
setembro de 2001, pela Procuradora Regional da República Carla Veríssimo Di Carli, p.8.

 

 

[40] Contra‐Razões em Recurso Especial do Ministério Público Federal, apresentadas em 27 de setembro de 2001, pela
Procuradora Regional da República Carla Veríssimo Di Carli, p. 15.
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[41] Observe‐se que o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou, no mesmo sentido, em outras
oportunidades: “Desta forma, em se tratando de pessoas identificáveis, com direitos individuais homogêneos, a que se
refere o inciso III, do art. 81, da lei 8078/90, a decisão só alcança este grupo de pessoas, cabendo adaptar, para o caso
em concreto, o alcance do efeito erga omnes desta decisão, tal como previsto no art. 16 da Lei 7347/85, não se
confundindo o seu alcance com o das decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. [...] Entendo que,
embora haja um parentesco entre a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade, pois em ambas se faz o
controle de constitucionalidade das leis, na primeira é feito o controle difuso, com eficácia, apenas, aos que são réus
no processo, enquanto na segunda é feito o controle concentrado e, com efeito, erga omnes. Acrescento que as ações
civis públicas estão sujeitas a toda a cadeia recursal prevista nas leis processuais, onde se inclui o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, enquanto   que as ações diretas são julgadas em grau único de
jurisdição, de forma que os reclamantes já têm a sua disposição adequados e valiosos instrumentos para sustentarem
suas razões”. (Recl. 554‐MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 13.11.1997).   Acrescente‐se ainda o julgamento liminar da
Adin n.º 1.590/97, relativa a MP 1.590/97;   Recl 611‐PR; Recl. 600‐SP e Recl. 602‐SP. Este mesmo entendimento
também vêm sendo adotado pela jurisprudência dos tribunais (ver, entre outros, STJ, Resp 419781, processo:
200200286340, Primeira Turma. Data da decisão: 19/11/2002; STJ, Resp 300058, processo: 200100052258, Quinta Turma.
Data da decisão: 17/10/2002; STJ,, Resp 403355, processo: 200200024056, Segunda Turma. Data da decisão: 20/08/2002;
STJ Resp 175222, processo: 199800383174, Segunda Turma. Data da decisão: 19/03/2002), inclusive pelo Tribunal

Regional Federal da 4a Região – que é órgão revisor da decisão de primeiro grau  (ver Agravo de Instrumento 111670,
Quinta Turma. Data da decisão: 23/04/2003, DJU:28/05/2003 e Apelação Cível 344188 , Quinta Turma. Data da decisão:
11/12/2000, DJU:24/01/2001).

[42] “Ninguém discorda que se está a experimentar, desde há algum tempo, um período de superação dos postulados
individualistas do direito. Os conflitos individuais vão, na sociedade técnica e de massas, cedendo espaço para os
conflitos coletivos. O tempo acelera‐se; muitas das novas controvérsias nascem sem uma pronta solução normativa;
outras qualificam‐se pela recorrente presença do Estado como parte ou como interessado. O papel do juiz cresce cada
vez mais em importância. Compete a ele, afinal, adequar os velhos dados normativos às renovadas conjunturas e às
singulares situações emergentes. Se o direito dependia, na sociedade liberal, basicamente do legislador, hoje, na
sociedade técnica e de massas, não sobrevive, não se aperfeiçoa, não evolui nem se realiza sem o juiz.” (Clève,
2000:272)

[43] Sobre o princípio constitucional da igualdade, ver Castro (1983), Bandeira de Mello (1993) e Silva (1999a e 2001).

[44] Hesse, 1998:330.

[45] Petição inicial da ação civil pública em comento, p. 5, subscrita pelos Procuradores da República Paulo Gilberto
Cogo Leivas e Marcelo Veiga Beckhausen.

[46] Sobre a problemática da discriminação por orientação sexual, ver Dias (1955), Wintemute (1995), Thomas e Levin
(1999), Rios (2002) e Stein (2002).

[47] Sobre a interpretação dos direitos fundamentais, ver Böckenförde (1993) e Pereira (2003).

[48] Sobre o tema, ver  Andrade (1987) e Domingo (2001). Entre nós, Farias (1996) e Steinmetz (2001).

[49] Petição inicial da ação civil pública em comento, p. 29....
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[50]  Sobre os métodos e princípios da interpretação constitucional, ver Alexy (1990), Hesse (1991 e 1998), Usera (1988),
Häberle (1997 e 1998) e Revorio (1997). Na doutrina pátria, Pereira (2003) apresenta um competente inventário dos
principais problemas relacionados à interpretação constitucional. E ainda  Streck (2001 e 2002) e Coelho (2002).

[51] A propósito, consta da petição inicial da ação em comento: Konrad Hesse defende o método de concretização das
normas constitucionais, a partir do qual ‘o conteúdo da Constituição deve ser determinado sob a inclusão da
‘realidade’ a ser ordenada ‘. Ou seja, é impossível uma interpretação da norma constitucional fora da existência
história concreta. Deste modo, o Ex‐Presidente do Tribunal Constitucional Alemão desenvolve os conceitos de
‘programa da norma’, que está, no essencial, contido no texto da norma a ser concretizada. Para a definição do
programa da norma tem a sua importância os métodos de interpretação tradicionais (histórico, genético e sistemático).
Porém, é também fundamental a delimitação do ‘âmbito da norma’, que são os fatos da vida concretos, que
possibilitam, em especial nos casos ‘em que se trata da relação entre várias normas (por exemplo, na limitação de
direitos fundamentais), uma resolução sobre a base da coordenação material das respectivas condições de vida ou
âmbitos de vida e uma exposição dos pontos de vista materiais que sustentam essa coordenação ”.

 

[52] Sobre a filtragem constitucional, esclarece Barroso: “A Constituição passa a ser, assim, não apenas um sistema em
si – com a sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do
Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem
jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição de modo a realizar os valores nela consagrados. A
constitucionalização do direito infraconstitucional não identifica apenas a inclusão na Lei Maior de normas próprias de
outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional” (2001:29‐30).
Especificamente sobre o tema ver, Schier (1999). Canotilho e Moreira (1991) também abordam essa questão.

[53] Canotilho (1999), Cappeletti (1993), Hesse (1991), Leal (2000)e  Müller (1999).

[54] Gadamer (1997).

[55] “O reconhecimento do fenômeno da pré‐compreensão é tributário da hermenêutica filosófica de Hans Georg
Gadamer, que projetou‐se intensamente no discurso jurídico.  A obra de Gadamer   parte de uma perspectiva crítica
da hermenêutica como técnica de exegese de textos bíblicos, clássicos ou jurídicos.  Em sua concepção, o intérprete
não busca descobrir o que pretendia o autor do texto, mas reformula o sentido texto a partir da sua própria
perspectiva e do problema posto. O processo de compreensão envolve sempre uma íntima relação entre o intérprete
e o objeto da interpretação.   Nesse contexto, a pré‐compreensão liga‐se ao chamado círculo hermenêutico: a
interpretação de um texto pressupõe sempre um problema situado na existência histórica do intérprete e, por isso, o
texto só poderá ser entendido a partir da pré‐compreensão do intérprete, o que implica uma conexão circular o texto
interpretado e a realidade. A tese de Gadamer põe em evidência a impossibilidade de efetivar a interpretação desde
um ponto de vista puramente objetivo e atemporal, destacando a   estreita vinculação entre o processo de
conhecimento e o contexto histórico em que está situado o sujeito cognoscente. Cabe ao intérprete, porém, ter
consciência de suas próprias pré‐concepções, pois é a partir do reconhecimento do caráter preconceituoso do processo
de compreensão que é possível identificar a alteridade do texto” (Pereira, 2003: Cap. II, p.12).

[56] Sentença, proferida em 19.12.2001, p.27, fls. 539, pela juíza da 3ª Vara Federal Previdenciária de Porto Alegre,
Simone Barbisan Fortes.
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[57] Sentença, proferida em 19.12.2001, p.29, fls. 541.....

 

[58] Sentença, proferida em 19.12.2001, p.34, fls.546....

[59]  Sentença, proferida em 19.12.2001, p.36, fls.548....

 

[60] Sentença, proferida em 19.12.2001, p. 45, fls.557....

[61] Sentença, proferida em 19.12.2001, p.45‐46, fls. 557/558....

 

[62] Sentença, proferida em 19.12.2001, p. 51, fls.563....

[63] Sobre a questão ver Rios  (2001).

[64] Sentença, proferida em 19.12.2001, p.58, fls.570...

 

[65] Sentença, proferida em 19.12.2001, p.61, fls.573....

[66] Sentença, proferida em  19.12.2001, p.64, fls.576....

 

[67] Frosini, 1996:95.
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[68] Sobre as implicações do pós‐positivismo e da pós‐modernidade para o Direito, ver Reis (1999) e Minda (1995).

[69] Para Calsamiglia, pode‐se dizer que é pós‐positivista toda aquela teoria que questiona as duas teses fundamentais
do positivismo conceitual: a tese das fontes sociais do direito e a tese que nega a conexão necessária entre o direito e
a moral. Para o autor são pós‐positivistas “las teorias contemporâneas que ponen el acento em los problemas de la
indeterminación del derecho y las relaciones entre el derecho, la noral y la política” (1998:209).. Entre nós, Barroso
sustenta que o “pós‐positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a
definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional, e a
teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade humana. A valorização dos princípios, sua
incorporação, explícita ou implícita, pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua
normatividade fazem parte desse ambiente de reaproximação entre Direito e Ética.” (Barroso, in mimeo)

[70] Sobre o ativismo ver Carvalho (2003).

[71] Essa aproximação entre o mundo acadêmico e o mundo do direito aplicado pode ser também percebida nas novas
propostas que vêm sendo apresentadas para o Ensino Jurídico no Brasil. Sobre a questão, ver Junqueira (1999),
Rodrigues (2000), OAB ‐ Conselho Federal (2000), OAB ‐ Conselho Federal (2001).

[72] Ver Häberle (1998).

[73] Para Comparato:  “O juiz não pode, sob o falso argumento de que não é um órgão político, recusar‐se a apreciar
eticamente as lides submetidas ao seu julgamento. A finalidade última do ato de julgar consiste em fazer justiça, não
em aplicar cegamente as normas do direito positivo. Ora, a justiça, como advertiu a sabedoria clássica consiste em dar
a cada um o que é seu. O que pertence essencialmente a cada indivíduo, pela sua própria natureza, é a dignidade de
pessoa, supremo valor ético. Uma decisão judicial que negue, no caso concreto, a dignidade humana é imoral e,
portanto, juridicamente insustentável ” ( 2001:29).
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