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                                ACESSO    À    JUSTIÇA 
             (contribuição à reflexão sobre a reforma do Judiciário) 

 
                                                                 SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA 
 

               1. Demarcando um contexto.    2.  Acesso à 

                           Justiça.   3.  O Judiciário, um dos meios de 

                                                                         acesso à Justiça.    4.  Acesso ao Judiciário. 

                                                                         5.  O refluxo autoritário.     6.  Reforma do 

                                                                         Judiciário. 

 

 

1. Demarcando um contexto 

 

   No  Brasil,  a  lei não é coisa séria, nem para  o  

povo, nem para o governo.     Isso começa na fila do ônibus, no sinal  

vermelho, e vai até o calote oficial, a indústria da inconstitucionalidade. 

 

   Quando  me pergunto sobre as causas do nosso 

indivi-dualismo,  recuo  à  Colônia, ao Império, e o avalio como uma 

virtude de-fensiva contra o patrimonialismo do Estado. Tinha razão José 

Bonifácio : como a escravidão nos fez mal !       Face à nossa tradição, 

quem poderia, do mais culto ao mais iletrado brasileiro, sentir, na lei, a 

convicção da sua necessidade ?    Ela é vista sempre como um ato de 

força;  toda lei nova é como um delito, ante o qual a gente se pergunta 

“cui prodest ?”. 

 

   Não obstante e por isso mesmo - por serem as leis 

ine-fetivas - reclamam-se mais, e mais severas leis.       A inefetividade 

gera o mito da normatividade  : tudo depende do Estado, e, dentro do 

Estado, tu-do depende de novas leis.       É o que diz também o juiz 

relapso, que não sentencia, não reside na Comarca,  não  está  ali  às 

sextas-feiras, empurra os processos com a barriga, e não dispensa a toga 

na audiência. 

 

   Pareceu, num certo momento, que tudo ia mudar : du-

rante os anos de l987-l988, Brasília se transformou na capital do país. 

Ao Congresso  acorriam,  todos  os  dias,  aproximadamente  30.000 

pessoas, movimentando  a  maior  assembléia  popular  da história : seu 

escopo era cobrir o fosso entre a sociedade e o Estado. 

 

   Resíduo político da ditadura,  tal como fôra a de 

l945--l946, a  Constituinte  congressual,  sob  pressão popular, fez mais 
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do que lhe era possível.  Transitando sobre o eixo ditadura-democracia, 

quis reto-mar a trilha da democracia representativa, iniciada em l946.    

O processo eleitoral-partidário,  mais alguns instrumentos da democracia 

direta, pare-ciam aptos a assegurar a construção da democracia social. 

   Passados oito anos, assalta-nos o desencanto. A 

Cons-tituição nem se implementa, nem  se  efetiva  :  permaneceram  

inertes  as definições  da  democracia  participativa;  o Estado despreza  

a  sociedade como instância de poder, e a classe política confia na 

prestidigitação  elei-toral; o processo eleitoral parece incapaz, por si só, 

de assegurar  a forma-ção  do  governo representativo; e parece 

subordinado, assim como o pro-cesso  legislativo,  ao  poder  econômico 

e midiático, aos interesses locais, regionais  ou corporativos; a polícia é 

um dos principais agentes de viola-ção dos direitos  humanos,  

contando, em muitos casos, com a conivência do Judiciário. 

 

   Pior do que isso : a Constituição  e as instituições 

jurí-dicas de modo geral,  não  parecem  salvaguarda  suficiente  face ao 

tufão neo-liberal.  Tudo como se tivéssemos elaborado uma Constituição 

para a década de 60, como se 1964 nos tivesse  posto  fora do tempo 

ocidental, e como se devêssemos, agora, preservar a nação, a democracia 

e os direitos humanos  a partir de uma crise que não previmos,  e para a 

qual não está-vamos preparados  :  a  coincidência,  do  processo  de  

redemocratização, com  o  impacto  da  globalização; a intersecção das 

nossas taras tradicio-nais com a chamada crise dos paradigmas. 

 

 

 

2. Acesso à Justiça 

 

   Ao se cogitar da  justiça, um dos primeiros cuidados 

é com sua pseudo judicialidade.   É impróprio, e ideológico, o uso do 

termo “justiça” por  “Judiciário” ou órgão do Judiciário. 

 

   A participação - seja por adscrição, seja como 

resulta-do do trabalho  -  nos  bens da vida e no conjunto dos bens 

sociais, não se dá apenas pela solução  institucional dos conflitos, mas 

pelo exercício dos poderes e funções que compõem a estrutura material 

da sociedade.  O que determina  a realização da justiça é a distribuição 

dos quanta de poder pe-los inumeráveis  atores  sociais,  e a regra básica 

da justiça social consiste em assegurar, a todos, acesso a esses poderes e 

funções.      A interdepen-dência desses atores expulsa o medo que nasce 

da  incerteza, infunde  ca-pacidade de transigência e renúncia.     Enche-
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se, de justiça comutativa, o espaço da justiça social.    Essa a justiça 

cidadã, por oposição à justiça tu-telar da miséria. 

   Quando  se  fala  em  conflitividade,  é  preciso 

distin-guir  : a) os conflitos em que, de um lado, está quem nada tem, e 

que, sal-vo sob  o  aspecto  repressivo,  são  mantidos à margem do 

direito estatal; b) os conflitos da desigualdade, tais como os conflitos 

inter-classe; e c) os conflitos da igualdade, ou do exercício da liberdade. 

 

   Se não há democracia,  o  primeiro  passo  no acesso 

à justiça é a proteção contra a injustiça, a promoção à  condição  de  

sujeito de direitos.  Isso independe das definições dos códigos, mas de 

como, por exemplo, o pobre é recebido num guichê de repartição 

pública, ou ao ten-tar registrar uma ocorrência  numa delegacia de 

polícia.  Se a lei reconhe-ce uma  só  cidadania,  mas  o pobre é 

discriminado, a tendência é de que haja dois Judiciários : o dos ricos e o 

dos pobres.  Esse o grande escânda-lo : mais que o da impunidade, da 

concentração de renda, da corrupção, o da simulação processual.     

Efetivamente, não seria de todo descabido fa-lar-se  em  “quadrilha  ou  

bando”,  se  delegado,  promotor e juiz se con-luiassem para alterar a 

verdade e violentar o devido processo legal. 

 

   Se há democracia, o primeiro passo é a delimitação 

do poder  do Estado, e a contenção de seu impulso usurpativo de todos 

os es-paços públicos.    Isso corresponde à garantia dos direitos  

fundamentais e ao controle  do  Estado  pela  sociedade;  implica que o 

Judiciário venha a ser uma espécie de  metapoder : mais que um dos 

poderes do Estado, ins-trumento  da  sociedade  frente  ao  Estado; e, por 

fim, exige do Judiciário outro vínculo e outra sorte  de  legitimação,  que  

transcende  seu  vínculo com o poder político. 

 

 

3.  O Judiciário, um dos meios de acesso à justiça 

 

   Dentre  os  fatos  da  experiência jurídica - que é o 

ob-jeto próprio da ciência e da filosofia do direito - um dos mais 

relevantes é o modo de produção do direito, que não se confunde com o 

modo de pro-dução da norma.    A construção da norma, o enunciado 

oral ou escrito da norma, a edição da  norma,  podem ser uma etapa na 

produção do direito, mas não representam seu caráter distintivo, nem 

primordial.  Mostram-no bem o direito romano e o common law.      O 

primado da norma, presente em algumas formulações racionalistas sobre 
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o direito, está próximo a uma visão autoritária desse processo, e bem  

mais  próximo  do positivismo do que, à primeira vista, poderia parecer. 

 

   A história do direito  mostra  uma evolução no 

sentido da  normativização,  que vai do ethos ao costume, deste ao 

direito consue-tudinário,  às  súmulas de direito consuetudinário que são 

as primeiras re-gras  escritas,  e  daí  às  normas  como enunciados 

explícitos de vontade.   Mas se, por um lado, as codificações  são 

expressões  imperiais de poder, mesmo nos sistemas normativistas - a 

que chamo sistemas da fonte legal - a própria natureza da norma impõe a 

mediação entre seu enunciado  e sua aplicação.    Essa mediação é 

inevitável não só porque a aplicação da nor-ma exige  seu  entendimento  

e  a adesão da consciência, mas também por força  da sua generalidade, 

como já observara Aristóteles na Ética (de Ni-cômaco)  :  “Quando  a lei 

estabelece uma regra geral, e aparece em sua aplicação um caso não  

previsto  por  esta regra, então é correto, onde o legislador é omisso e 

falhou por excesso de simplificação, suprir a omis-são, dizendo  o  que  

o  próprio legislador diria se estivesse presente, e o que teria incluído 

em  sua  lei  se  houvesse previsto o caso em questão”.   (1137b). 

 

   Assim,  seja nos sistemas não normativistas (como é 

o dos precedentes), seja nos  normativistas,  é  inevitável essa tensão 

entre a norma e o fato concreto, e inafastável o  papel  do  Judiciário na 

produção do direito.     É na solução do conflito que se pode revelar a 

medida justa, passível  de  um  enunciado genérico (uma ementa), 

utilizável como parâ-metro para a solução  de  conflitos  semelhantes  ou 

assemelhados (jamais idênticos).   Julgar é exercer prudência, ofício do 

juiz é juris-prudência. 

 

   Essa tarefa, tradicionalmente referida ao Judiciário, 

de dizer  o  direito  no  caso  concreto e com isso revelar o direito, é 

procedi-mentalmente igual quer se tenha a lei como objetivação da 

justiça, quer se admita que a lei pode ser injusta.       E também - como 

pretende Kelsen - quer se entenda que a lei, e o direito, nada tenham a 

ver com a justiça. 

 

   Sob  o ponto de vista do Judiciário brasileiro, hoje, 

es-sa polêmica é superada, ou  posta  entre  parênteses,  na medida em 

que a justiça, com a Constituição de 1988, transforma-se num  valor  

positivado (v. preâmbulo e art. 3º), que exige inserção na  inteligência e 

aplicação da norma.         Afirmar que a justiça seria um conceito 

indeterminado - para afastar  o  juiz  de sua consideração - torna-se 
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risível face à massa de con-ceitos indeterminados,  presentes  na  lei,  

que ao juiz cabe especificar, na tarefa de aplicar a lei ao caso concreto.      

Não menos risível, pela mesma razão  - se outras e muitas não houvesse 

- o argumento de que toda consi-deração axiológica envolveria a 

subjetividade do juiz.     É isso que o juiz é : sujeito.     Agente político 

atualizador da norma, momento de objetiva-ção das intersubjetividades, 

e não objeto, produto mecânico da ordem. 

 

   Instituir  o Judiciário como poder, e atribuir-lhe o 

con-trole  dos  atos do Legislativo e do Executivo, segundo a lei e a 

Constitui-ção, significa  optar  socialmente,  politicamente e eticamente 

pela justiça, no confronto com o valor que lhe é  pragmaticamente  

oposto  e  constitui um dos signos do Executivo e do Legislativo : a 

segurança.    Esses os po-los que, ao mesmo tempo em que definem  a  

harmonia  e  independência dos poderes, assinalam a sua constante 

tensão.    E que, teoricamente, po-dem ser postos sem contradição, 

atendido a que  o justo, como medida do bem, agasalha a segurança. 

 

 

4. Acesso ao Judiciário 

 

   O problema do acesso à justiça, no Brasil,  sempre foi 

tratado - ao menos até a década de 80 - como um tema exclusivo dos 

ope-radores  jurídicos,  e pertinente às possibilidades de acesso ao Poder 

Judi-ciário.      Era visto, quando muito, no âmbito do que se designava 

“assis-tência judiciária”,  ou  seja,  a tutela do Estado para os 

reconhecidamente pobres, que deveriam poder  ingressar  em  juízo  com  

advogado dativo e isenção de custas judiciais.  (1) 

 

   Esse enfoque  não  arranhava  a arquitetura 

tradicional do Judiciário  brasileiro,  esboçada desde o início da 

República para aten-der  aos  conflitos  entre  proprietários,  e que 

atravessou incólume o surto modernizador da década de 30 e o surto  

desenvolvimentista da década de 50. É verdade que a partir do primeiro 

desses momentos, com a emergên-cia  do  Direito  do  Trabalho,  os 

assalariados já tinham sido incluídos na clientela judiciária, em função 

dos  litígios  potenciais com seus patrões; e é verdade que, com a 

urbanização e o surto desenvolvimentista da década de  50,  as  classes  

médias  transformaram-se  também em clientes poten-ciais, tendo em 

vista principalmente as relações  de  família,  de consumo, de trânsito, 

de moradia. 
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   Nas  décadas de  60 e 70, a expansão da atividade  

es- 

__________________________________________________________ 
(1)  Em  trabalho  apresentado  ao  1º  Encontro  dos  Advogados  de  São  Paulo 

em 1982,  tentei distinguir entre : a) a impossibilidade material de acesso  ao Ju- 

diciário, b) a impossibilidade formal de acesso ao Judiciário,  c) a  

impossibilida- 

de de exaurir os meios processuais.  V. Sérgio Sérvulo da Cunha, “Denegação de 

Justiça”, Associação dos Advogados de São Paulo. 
tatal publicizou grande parte das relações jurídicas.     As Varas 

especiali-zadas das fazendas públicas  passaram a  receber  enorme  

quantidade  de pleitos.     Data desse mesmo período a criação da Justiça 

Federal, o  con-gestionamento  do Tribunal Federal de Recursos, e a 

adoção, pelo  Supre-mo Tribunal Federal, dos chamados “óbices 

regimentais”  (medidas  regi- 

mentais  restritivas  à admissão de recursos, em matéria de sua 

competên-cia). 

 

   Entretanto, só na  década  de  80  passou-se a falar, 

no Brasil, de ações coletivas.  É de julho de 1985 a lei 7.347, 

disciplinando a ação civil pública para a proteção de interesses difusos 

ou coletivos.      A Constituição de 1988, por  sua vez,  criou  dois  

instrumentos  fortíssimos de  ação  coletiva  :  o  mandado  de  segurança 

coletivo e a ação direta de inconstitucionalidade. 

 

   A  ação  direta de inconstitucionalidade resulta de 

mu-tação da  “representação  de inconstitucionalidade”, com a qual o 

Procu-rador Geral da República podia provocar, perante o Supremo 

Tribunal Fe-deral, a decretação de inconstitucionalidade de atos 

normativos.  A Cons-tituição de 1987-1988 foi a oportunidade esperada,  

pela  sociedade  civil, para alcançar o que não vinha conseguindo 

através da Procuradoria Geral da República : impugnar, por via direta, 

atos normativos da União. 

 

   Essa conquista é emblemática do que a sociedade 

civil esperava do Judiciário : sua transformação em instrumento de 

controle do poder político.   Assim, a Constituição de 1988 entregou ao 

Judiciário um poder institucional de que  jamais  gozara,  embora  

dispusesse,  antes, do  “controle difuso de constitucionalidade”. 

 

   Embora  a tarefa do Judiciário, no Brasil, consista 

for-malmente em tão só aplicar a  norma elaborada pelo poder político, é 

fácil imaginar  os problemas que pode trazer, à tradicional harmonia dos 
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pode-res, a dilatação de poder judicial.  Esses problemas se esboçam em 

alguns episódios como o julgamento  do  presidente  Collor,  o caso dos 

147% da Previdência,  a  anistia concedida ao deputado Humberto 

Lucena, as limi-nares  concedidas pelo Ministro Marco Aurélio quanto à 

revisão constitu-cional e à reforma da Previdência, bem como as 

liminares sobre a medida provisória 190  (que suspendia aumentos 

salariais em dissídios coletivos), sobre  o decreto 99.300 (que reduzia 

vencimentos de funcionários coloca-dos em disponibilidade) e sobre a 

suspensão do recesso de parlamentares.    E explicam, talvez, outros 

episódios como :  a) o surpreendente  apoio  da  mídia,  em determinado 

momento, à proposta democrática de controle ex-terno do judiciário; b) 

o refluxo autoritário materializado nas tentativas de retorno à 

configuração do Judiciário vigente antes de 1988; c) o propósito de 

abastardamento  da  magistratura,  incluído  nas  propostas  oficiais  de 

reforma do Judiciário.  

 

 

5. O refluxo autoritário 

 

   Tem curso, na  Câmara  dos  Deputados, um processo 

de  reforma  cujo  propósito é restaurar a aliança entre o Executivo e a 

cú-pula do Judiciário, vigente antes de 1988. 

 

   As  propostas oficiais de reforma do Judiciário, 

super-postas à PEC 96/92, têm como modelo o  “pacote de abril”.     

Relembre-mos : em 13 de abril de 1977, vigentes  os  atos  

institucionais,  o  general Geisel  fechou  o Congresso, para impor uma 

reforma do Judiciário inspi-rada pelo Supremo Tribunal Federal.   O 

núcleo do pacote de abril era um tripé (avocatória, argüição de 

relevância, representação para interpretação de  ato  normativo)  que 

entregava, àquela Corte, substancial dose de arbí-trio. 

 

   Repelidos   pela   sociedade  e   pela   Constituição  

de 1988, esses mecanismos ressurgem com outras denominações.  A 

“repre-sentação para interpretação de lei ou ato normativo federal ou 

estadual” transformou-se na “ação declaratória de 

constitucionalidade”, introduzi-da em nosso sistema constitucional com 

a emenda nº 3, de 17.3.93.       A avocatória ressurge como  “incidente  

de  constitucionalidade”,  ou como “questão constitucional incidente”.  

E, embora não se fale mais em argüi-ção de relevância, pretende-se 

conferir  efeito  vinculante  a  decisões  dos tribunais superiores. (2) 
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   O  substitutivo  elaborado pelo deputado Jairo 

Carnei-ro, relator dessa reforma na respectiva Comissão Especial,    a) 

mantém o efeito  vinculante  das decisões proferidas em ação 

declaratória de consti- tucionalidade (art. 106-§ 2º);   b) passa  a  

designar a ação declaratória de constitucionalidade  como  “ação  direta 

de constitucionalidade”, assimi-lando-a, indevidamente, à ação direta de 

inconstitucionalidade (art. 106-I--a);   c) dá efeito vinculante às decisões 

do  Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade 

(art. 106-§ 2º);    d) cria a “questão  

__________________________________________________________ 
(2) A propósito de efeito vinculante, v. Sérgio Sérvulo da Cunha, “Nota breve 

sobre o efeito vinculante”, Revista de Informação Legislativa, 129/5. 

constitucional incidente”,  e dá efeito vinculante à respectiva decisão 

(art. 107-§ 5º);  e) cria a “súmula vinculante”,  e inscreve-a na 

competência de todos  os  tribunais superiores (art. 98); f) 

desconstitucionaliza em parte o recurso  extraordinário,  permitindo  que 

a lei ordinária estabeleça requisi-tos processuais para sua 

admissibilidade  (art. 106-§ 1º);     g) em texto de  

suspeita  dubiedade,  dá  ao  Supremo Tribunal Federal a iniciativa de 

leis 

sobre matéria processual,  “podendo  dispor  inclusive sobre requisitos 

de admissibilidade dos recursos” (art. 96-§ 1º);  h) configura como 

crime de responsabilidade  a desobediência às  decisões  que  possuam  

efeito  vinculante   (art. 98-§ 4º);    i) sujeita  o  juiz  à perda do cargo, 

por abuso de prerrogativas (art. 95-§ 3º);   j) estende para três anos o 

período aquisitivo do vitaliciamento pelos juízes (art. 95-I);  e    l) dá 

efeito vinculante às decisões dos órgãos - com poderes correicionais e 

de supervisão administrativa, orçamentária, financeira,  contábil  e  

patrimonial - que venham a ser instituídos por leis de iniciativa dos 

tribunais superiores (art. 96-§ 3º). 

 

 

   Todo  esse  arsenal draconiano  - que  concentra 

poder  na cúpula judiciária, compromete a independência da 

magistratura, e sub-verte a natureza do ofício jurisdicional - é montado a 

pretexto de evitar-se  o acúmulo de processos nos tribunais  superiores,  

especialmente a grande massa  de  recursos extraordinários que chega ao 

Supremo Tribunal Fede-ral. 

 

 

   Sabe-se porém que a repetitividade dos recursos 

ocor-re principalmente em processos nos quais o poder público é parte.  
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Basta-ria  disciplinar,  administrativa ou legalmente, a interposição 

desses recur-sos, para evitar que fossem repetidos.    Há portanto 

fórmulas alternativas e  democráticas  para evitar a sobrecarga de 

processos nos tribunais supe-riores. 

 

 

   Por  outro  lado,  não  se pode impor ao juiz que 

inter-preta  e  aplica  um  enunciado  de jurisprudência, mais limites do 

que ele encontra ao interpretar e aplicar a lei.    Ministros que 

considerassem “de-sobediência”  ou  “abuso de  prerrogativa”  

entendimento  divergente  do seu, não teriam como defender sua 

independência face ao Legislativo, por divergência na inteligência da 

lei. 

 

 

6. Reforma do Judiciário 

 

   Para  reforma  do Judiciário, são dois os requisitos 

bá-sicos :  a) um diagnóstico preciso de sua situação; b) a fixação de 

orienta-ções e princípios. 

 

   É compreensível a ênfase posta, pelos magistrados, 

na sobrecarga de serviços, na  deficiência  de  recursos materiais e 

humanos.      Entretanto, em inúmeros casos, recursos suficientes são 

mal aproveitados; mesmo onde inexiste excesso de serviço, persiste a 

má qualidade. Preside de  modo  geral,  à  prestação  dos  serviços 

judiciais, uma espécie de des-comprometimento estrutural com suas 

finalidades. 

 

   São  princípios  essenciais  da organização do 

Judiciá-rio,  deduzidos  a  partir  do maior deles, que é sua preeminência 

constitu-cional  :  a) a independência;   b) a baixa densidade corporativa;  

c) a res-ponsabilidade; d) a legitimação social. 

 

   Fortalecer  o Judiciário, no regime democrático, 

signi-fica aperfeiçoar a qualidade  dos  seus serviços, e assegurar o 

exercício de sua função institucional. 

 

   A força institucional do Judiciário -  que deve ser 

má-xima  - não se confunde com sua densidade corporativa, que deve 

ser mí-nima.        O exagerado peso estamental do Judiciário conspira 

contra sua função institucional. 
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   Legitimar  socialmente  a  magistratura  significa  

des-centrá-la de si mesma, e convertê-la à fonte do seu poder.       Isso 

implica sua visibilidade, sua responsabilidade (social e legal) e seu 

controle.      A responsabilização  legal  da magistratura não se opera 

mediante um  siste-ma  de  coerção  que a torne funcionalmente 

dependente das cúpulas judi-ciárias.  A magistratura independente é em 

tudo diversa da que tenha alie-nado sua função política em troca de um 

acomodatício status burocrático. 

 

   A Constituição  - ao invés de abrigar o estatuto 

corpo-rativo da magistratura - deve ser reservada para  definir  linhas 

funcionais  do Poder Judiciário.    Tomo a liberdade de propor, 

exemplificativamente, dois enunciados : 

 

   “Art. - A atividade judiciária não se interrompe. 

 

    § 1º - O juiz deve despachar com brevidade.     

Qual- 

    quer excesso do prazo legal deve ser específica e ca- 

    balmente justificado. 

 

    § 2º -  O  Judiciário  funciona  plenamente nos horá-

    rios comuns de expediente, e com plantões fora  des- 

    ses horários e nos feriados gerais.    Seus 

servidores, 

    e os juízes, não gozam outras férias e benefícios  

que 

    não os gerais do funcionalismo público.” 

     

 

   “Art. - Podem promover  a  responsabilidade  do  

juiz 

    nos casos previstos  em  lei, com a perda do cargo  e 

    inabilitação para o exercício de função  pública  por 

 oito anos, os mesmos  legitimados,  por  esta         

Constituição e pelas Constituições estaduais,  para  

a  ação direta de inconstitucionalidade”. 

 

   A questão, entretanto, não se reduz  à  distinção  

entre bons e maus juízes, ou à sua formação profissional.  As melhores 

estrutu-ras não funcionam sem homens bons e  capazes,  mas  as  
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virtudes sociais dificilmente subsistem sem apoio nas instituições.         

Considero como o maior  obstáculo à responsabilidade do Judiciário a 

edificação verticaliza-da da magistratura,  que  se associa à vitaliciedade 

nos tribunais; por isso, julgo necessário refletir-se  sobre  outro  tipo  de 

organização, que limite a carreira  à primeira  instância,  preenchendo  

os cargos nos  tribunais com operadores jurídicos de extração  

diversificada  e  investidura  temporária.  E  creio  incumbir  aos  

advogados - principalmente por  suas  representa-ções  - o esforço maior 

no sentido que a magistratura seja visível e social-mente engajada. 

 

 

                                                                Santos, julho de 1.996. 

 

 


