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PREFÁCIO 

LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, Juiz Federal do TRF da SQ 
Região e Professor da UFRN, acaba de escrever Controle da 
Constitucionalidade na Omissão Legislativa: Instrumentos de Proteção 
Judicial e seus Efeitos. Honrou-me com o convite para prefaciá-la. 

Com o término da sua leitura, apresso-me em atender a tão nobre 
chamamento. 

O autor é um jovem de 30 (trinta) anos de idade que vem se 
revelando, no ambiente jurídico, como profundo estudioso dos vários 
aspectos presentes no campo do Direito Público. 

A sua trajetória de cultor das complexidades que envolvem a 
Ciência Jurídica revela ser possuidor de sólidos conhecimentos 
assentados em uma formação humanística que, graças ao seu esforço 
intelectual, proporcionou-lhe aprovação: a) em primeiro lugar, no 
vestibular para o Curso de Direito, no ano de 1987, na UFRN; b) em 
segundo lugar, no concurso para Juiz Substituto do Trabalho 21 Q 

Região, no ano de 1993; c) no concurso para Juiz Federal Substituto, 
SQ. Região, em 1993, cargo que passou a ocupar, sendo hoje Juiz 
Federal, por ter sido promovido por merecimento: d) em primeiro lugar, 
no concurso para Professor de Direito Tributário da UFRN, disciplina 
que ministra na referida Universidade. 

Ao lado dessas merecidas vitórias intelectuais e profissionais, 
possui, ainda, o título de Mestre em Direito Público, que lhe foi 
outorgado pela Universidade Federal de Pernambuco e é Professor 
de Direito Administrativo da Escola Superior da Magistratura do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

A doutrina brasileira recebeu com aplausos artigos já publicados 
por LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA e a sua participação no livro 
Código Tributário Nacional Comentado, conforme passo a citar: 

Livro: 
Código Tributário Nacional Comentado. Coordenação: Vladimir 

Passos de Freitas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. 



Artigos publicados: 
Mandado de Segurança Coletivo - Legitimação e Interesse. 

(Publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, voz. 
103; na Revista Forense, vaI. 319; na Revista dos Tribunais, vaI. 687; 
e na Revista Juruá de Jurisprudência Trabalhista, vaI. 37). 

Mandado de Injunção e Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão - Aspectos Distintivos. (Publicado na Revista Forense, vaI. 
322; e no Correio Brasiliense, Suplemento Direito e Justiça, edição de 
19.07.93). 

O Sindicato Como Substituto Processual, Segundo a Ótica do Artigo 
8~ Inciso IlI, da Constituição Federal. (Publicado na Bit Revista, número 
15; na Revista Forense, vaI. 321; e na Revista Juruá de Jurisprudência 
Trabalhista, vaI. 36). 

Ficta Confessio : Inaplicabilidade da Pena ao Empregado. 
(Publicado na Bit Revista, número 24). 

Os Novos Writs Constitucionais: Algumas Considerações. (Publicado 
na Revista do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal/RN, vol. 1). 

As Inovações do CPC no Processo de Execução: Questões Práticas. 
(Publicado na Revista da Associação dos Juizes Federais do Brasil, n° 
46, julho/95; na Revista F3D -Decisões dos Tribunais Superiores, 18/ 
293; e na Revista do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal/ 
RN, vaI. 2). 

O Novo Agravo: Breves considerações. (Publicado na Revista F3D 
- Decisões dos Tribunais Superiores, abril/96, 08/125; e na Revista do 
Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal/RN, vol. 3). 

A Limitação das Liminares: Violação à Lei Maior. (Publicado na 
Revista F3D - Decisões dos Tribunais Regionais, janeiro/97, 2 a 

quinzena; e na Revista dos Tribunais, voz. 755). 
O Restabelecimento do Alienante após a Transferência do 

Estabelecimento. (Publicado na Revista dos Tribunais, vol. 756; na 
Revista do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal/RN, voZ. 5; 
e na Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, n° 23, Instituto Toledo 
de Ensino, Bauru/SP). 

O Direito Adquirido e as Emendas Constitucionais. (Publicado na 
Revista Trimestral de Direito Público, 22/1998, Malheiros Editores; e 
na Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, 170/1999, mai/ 
jun, Ed. Vellenich). 



Essa apresentação inicial que faço de quem escreveu Controle da 
Constitucionalidade na Omissão Legislativa: Instrumentos de Proteção 
Judicial e Seus Efeitos, que tenho o privilégio de examiná-la com 
prioridade, reflete a expressão do meu contentamento no cumprimento 
da missão ora desempenhada, em face de me ter sido possibilitado 
conferir, mais uma vez, o aperfeiçoamento alcançado pelo pensamento 
jurídico de quem a escreveu e a acuidade científica empregada nos 
temas abordados. 

Inegavelmente, entre todas as reformas discutidas no momento pelo 
Congresso Nacional, em uma tentativa de se aperfeiçoar as atividades 
estatais, os aspectos que envolvem o controle da constitucionalidade em 
face da omissão legislativa alcança suma importância, por terem influência, 
se bons princípios e melhores regras forem aprovadas, na solidificação 
da execução de uma política a ser adotada, neste início do Século XXI, no 
Brasil, capaz de imprimir novos rumos ao regime democrático. 

O autor, sensível a essa pretensão inserida na consciência dos 
jurisdicionados, explorou a questão da declaração de 
inconstitucionalidade por ângulos diversos, partindo da sua estrutura 
conceitual, passando pelos tipos criados pelo Constituinte de 1988 e 
analisando os sistemas até hoje adotados para o seu controle, sem 
deixar de enfocar, com destaque, o fenômeno da omissão legislativa. 

Ressalto que, não obstante todos os capítulos deste trabalho 
expressarem sólida fundamentação científica sobre tudo que foi 
analisado, há de imprimir-se realce todo especial para o que acentua 
a necessidade de se alcançar absoluta positivação e afirmação, no 
Brasil, dos direitos fundamentais sociais, haja vista serem eles 
expressões consagradoras do fortalecimento da cidadania. No 
particular, nas conclusões apresentadas, está afirmado: "Apesar de 
positivados, em muitas nações os direitos da segunda linhagem ainda 
não se sedimentaram. O Brasil é um exemplo onde o grande universo 
dos direitos sociais ora se encontra disposto em normas programáticas, 
que estabelecem um plano constitucional a ser desenvolvido mediante 
legislação integrativa da vontade do constituinte, ora está contido em 
normas que, embora guardem eficácia plena, isto é, possam ser 
cumpridas de imediato, na prática não se revestem da indispensável 
eficácia social, não sendo devidamente aplicadas aos casos concretos". 
Considero, também, de igual nível, os debates abertos no que está 
afirmado no item 25 do Capítulo 8, sob o título de Conclusões, a respeito 
do mandado de injunção: 



"O mandado de injunção constitui um dos institutos mais nobres 
criados pelo constituinte. As decisões do Pretório Excelso, concedendo 
ao writ o mesmo alcance da ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão, desviaram-no, porém, de sua real finalidade possibilitar a 
fruição dos direitos encartados na Lei Máxima, pendentes de 
complementação -, retirando o brilho da novidade. Apesar disso, não 
se pode esmorecer, pois uma Constituição repleta de normas de eficácia 
limitada ou reduzida como a nossa não pode prescindir da injuction, 
sendo preciso revitalizá-la." 

A profundidade do domínio das matérias exploradas está 
espelhada, ainda, na parte que cuida de analisar o Controle da 
Constitucionalidade no Direito Comparado e nas Constituições 
Brasileiras, terminando por sugerir modelo a ser seguido para o 
mandado de injunção e para o aperfeiçoamento dos efeitos da ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Quem dedica-se a enfrentar temas constititucionais, na quadra 
contemporânea, depara-se com a necessidade de recompor muitas 
estruturas legais que inspiram o Estado de Direito. Esse padrão de 
conduta científica, jurídica e política está assumido em todas as 
manifestações aqui desenvolvidas. 

As proposições formuladas são defendidas com clareza e 
objetividade, sem o temor de assumir posições que, com certeza, serão 
submetidas aos impulsos das críticas que, quanto ao seu conteúdo, 
serão, certamente, positivas. 

O texto em análise abre espaço para que se considere, como 
definitivo, o ingresso de LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA no círculo 
especial dos estudiosos de Direito Público, no Brasil. A sua leitura 
demonstrará ao leitor que não é suficiente, para se bem compreender 
o fenômeno jurídico, ter-se completo domínio da doutrina. Ao lado 
dessa condição, faz-se necessário uma postura reflexiva, 
compreendendo indagações e revisões dos conceitos até então firmados, 
mas, que apresentam-se em estado de incompatibilidade com a realidade 
do momento agitada pelo mundo jurídico, social e político. 

O alinhamento que foi dado a todos os temas enfocados forma um 
panorama que retrata a constatação de que a doutrina brasileira foi 
premiada com escritos atualizados e voltados para alguns processos 
jurídicos que preocupam a sociedade de hoje, contendo contribuições 
para que seja firmada uma democracia que imponha ao Estado um sistema 
de conduta homenageando, em todos os sentidos, os direitos do cidadão. 



A linguagem adotada por este livro é incisiva, compreensível e 
direta. Por via dela, buscou-se analisar a omissão legislativa em face 
dos ditames da Constituição Federal, adotando-se metodologia já 
consagrada nos trabalhos de Noberto Bobbio, filósofo e jurista 
integrante da corrente chamada de "Escola Analítica" ou "Positivismo 
Analítico". 

Não há limitações a uma pura descrição dos acontecimentos 
jurídicos que envolvem o assunto em relevo. A polêmica é estabelecida. 
Em seguida, propostas são apresentadas no sentido de reformulação 
das entidades questionadas. 

Ao terminar a leitura deste livro, veio-me a lembrança o que TÚLIO 
ASCARELLI afirmou, em determinada oportunidade: "na atual crise 
de valores, o mundo pede aos juristas idéias novas, mais que sutis 
interpretações ". 

Essas concepções novas estão afloradas no que escreveu LUIZ 
ALBERTO GURGEL DE FARIA. Elas constituíram o centro das suas 
atenções. 

Há uma demonstração de que a sua conscientização intelectual 
está sensível para a crise enfrentada pela Ciência Jurídica, em face 
das transformações institucionais ocorridas neste início de Século, 
especialmente pelo Direito Constitucional, por necessitar de firmar, 
urgentemente, princípios fortalecedores da Democracia, garantindo
se, acima de tudo, a supremacia dos direitos da cidadania sobre a 
força do Estado. 

Em razão das constatações acima registradas, não poupo aplausos 
ao esforço desenvolvido, esforço que agora se tem como comprovado. 
Em primeiro lugar, merece ser destacado o enriquecimento que foi dado 
a significantes e angustiantes questões de Direito Constitucional, bem 
como, às propostas reformuladoras apresentadas. 

Atente-se que há mensagens contidas nas conclusões sublimadas. 
Afirma-se que: o Direito Constitucional deve se preocupar com o 
domínio da tutela do Estado nos fatos econômicos e, em conseqüência, 
serem ampliad990s os direitos da cidadania. A concretização dessas 
mudanças só poderá ocorrer se forem outorgados à sociedade 
mecanismos jurídicos que, a serem acionados, produzam resultados 
imediatos, efetivos e eficazes. 

Por último, a minha satisfação ficou maior quando senti que os 
fenômenos jurídicos escolhidos para análise foram compreendidos com 



base em pontos de vista defendidos por EROS ROBERTO GRAU, que 
formam uma visão atualizada de como decifrá-los, tendo o cidadão 
como o centro das atenções. A respeito, lembre-se que EROS ROBERTO 
GRAUS, em O Direito Posto e o Direito Pressuposto, Malheiros, 2a 

edição, p. 56, escreveu: 

"Não será demasiado repetirmos e isso justifica a minha longa 
exposição que é no direito pressuposto que se encontra a sede dos 
princípios, princípios de cada direito, e não princípios gerais do direito. 
Relembro que o direito pressuposto é fundamentalmente princípios, 
embora nada obste a que nele vicejem regras (normas jurídicas cujo 
grau de generalidade é mais estreito do que o grau de generalidade 
dos princípios). 

Se tomarmos como ponderável a previsão da estruturação de um novo 
direito, conseqüente à desestrutração do direito moderno/formal 
estruturação conformada pela consideração dos princípios jurídicos 
resgatados do direito pressuposto -, se tanto for entendido como ponderável, 
a reflexão que desenvolvi poderá apresentar alguma virtude. 

A estruturação do novo direito, que há de suceder o direito 
modernolformal, há de ser substancialmente informada pelos novos 
discursos jurídicos (discursos que falam do direito) que produzam os 
que não se contentam em apenas descrever o direito, aspirando a 
transformá-lo. A concepção do direito pressuposto enseja o 
robustecimento desses discursos. " 

De tal conjuntura de pensar não se afastou LUIZ ALBERTO 
GURGEL DE FARIA. Por isso, pelo presente que ele entrega à doutrina 
brasileira, pelas manifestações cientificas que desenvolveu, pelo 
exemplo de cidadania e de amor ao direito que dá à mocidade estudiosa 
da Nação, registro o meu orgulho e honra de prefaciar esta obra, bem 
como apresento-lhe efusivos parabéns. 

Encerro rogando a Deus que guarde a sua inteligência, paz e saúde 
para que possa continuar operando na sagrada missão de aperfeiçoar 
as entidades jurídicas. Elas, se bem estruturadas, terão instrumentos 
que beneficiarão, realmente, o cidadão. 

O Direito, quer posto em forma de lei, quer pressuposto, não existe 
para servir ao Estado. Ele é súdito, unicamente, dos valores 
componentes da cidadania. 

José Augusto Delgado 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 




