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TERCEIRIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES À 

CONCESSÃO: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS 

 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 

Professora Titular de direito administrativo, aposentada, da Faculdade de 

Direito da USP. Procuradora do Estado de São Paulo aposentada.  

 

1. As diversas formas de terceirização 

          A terceirização, nas palavras de Valentin Carrion,1 constitui ato pelo qual a empresa 

produtora, mediante contrato, entrega a outra empresa certa tarefa (atividades ou serviços não 

incluídos nos seus fins sociais) para que esta a realize habitualmente com empregados desta; 

transporte, limpeza e restaurante são exemplos típicos. 

          Constitui-se como forma de contratação de terceiros, pela empresa privada ou pela 

Administração Pública direta ou indireta, para a execução de determinadas atividades. Em regra, o 

objeto da terceirização é uma atividade-meio, ficando a contratante (tomadora do serviço) com a 

execução da atividade-fim, tal como prevista em seu estatuto social (embora a prática empresarial 

demonstre a existência, no setor privado, de inúmeras hipóteses de terceirização de atividade fim). 

No âmbito da Administração Pública, como regra geral, não se admite a terceirização de 

atividade-fim (a menos que se considerem como formas de terceirização as várias formas de 

concessão de serviço público (concessão comum, concessão patrocinada, concessão 

administração), a permissão e autorização de serviço público, a franquia, os contratos de gestão 

com organizações sociais. 

          A terceirização pode assumir diferentes formas, destacando-se a empreitada de obra, a 

empreitada de serviço e o fornecimento de mão de obra, embora na prática da Administração 

 
1 Comentários à Consolidação das Lei do Trabalho. 32. ed., atualizada por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 307. 
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Pública e mesmo na jurisprudência a expressão seja utilizada para designar apenas esta última 

modalidade, em que ocorre a contratação de empregados por meio de empresa interposta. 

 1.1 A terceirização sob forma de empreitada ou de prestação de serviço 

          No âmbito da iniciativa privada, a terceirização feita sob a forma de prestação de serviço ou 

de empreitada tem fundamento no Código Civil, que regula o contrato de prestação de serviço nos 

artigos 593 a 609 e o contrato de empreitada nos artigos 610 a 626. É um tipo de contratação em 

que se verifica uma parceria entre uma empresa, que quer se dedicar à sua atividade fim, e uma 

outra que é contratada para exercer determinadas atividades meios.  

          Essa ideia de parceria encontra-se no conceito de Lívio Antônio Giosa,2 para quem a 

terceirização “é um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros – 

com os quais se estabelece uma relação de parceria – ficando a empresa concentrada apenas em 

tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua”.  

          O mesmo tipo de parceria é feito no âmbito da Administração Pública, por meio dos 

contratos de empreitada, seja de obra, seja de serviço, e que tem fundamento na própria 

Constituição Federal, cujo artigo 37, inciso XXI, estabelece que “ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública......”. 

          Com base nesse dispositivo, é perfeitamente possível que a Administração Pública, direta ou 

indireta, celebre contratos com terceiros, para a execução de obras ou de serviços. Tais contratos 

estão disciplinados pela Lei nº 8.666, de 21.6.93 (Lei Nacional de Licitações e Contratos).  

          Não há dúvida de que se trata de formas de terceirização: a Administração Pública tem o 

poder de optar entre a execução direta, feita por seus próprios órgãos e servidores, e a execução 

indireta, contratada com terceiros (daí a palavra terceirização), mediante contratos de empreitada 

ou tarefa. 

          Tais formas de execução são previstas e definidas no artigo 6º, incisos VII e VIII, da Lei nº 

8.666/93, in verbis: 

 
2 Apud PRADO, Armando de Souza. O processo de terceirização na economia brasileira. Cadernos de Monografias 
de Bacharelado nº 2, da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, s.d., p. 17. 
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          Artigo 6º - Para os fins desta Lei, considera-se: 

           ........................................... 

          VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos e entidades   da 

Administração, pelos próprios meios; 

          VIII – Execução indireta – a que o órgão ou entidade contrata com 

terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes: 

a) Empreitada por preço global – quando se contrata a execução da 

obra ou do serviço por preço certo e total; 

b) Empreitada por preço unitário – quando se contrata a execução da 

obra ou do serviço por preço certo e total; 

c) (vetado); 

d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 

preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 

        Por sua vez, o artigo 10 da mesma lei expressamente permite que as obras e serviços 

executados sejam mediante execução direta e execução indireta, nas modalidades já referidas no 

artigo 6º, VIII. 

        Conforme conceito que adotamos,3 “existe empreitada quando a Administração comete ao 

particular a execução da obra ou serviço, para que a execute por sua conta e rico, mediante 

remuneração prefixada”. Vale dizer que a empreitada pode ter por objeto uma obra ou um serviço. 

          A Lei nº 8.666/93 define obra e serviço, no artigo 6º. Pelo inciso I, obra é “toda construção, 

reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta”. E, pelo 

inciso II, serviço é “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 

reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 

técnico-profissionais”. 

 
3 In: Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 28.ed, 2015, p. 378. 
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          Na execução indireta, a empresa contratada executa a obra ou presta o serviço com seus 

próprios empregados, sem que surjam as características do vínculo de emprego - subordinação ou 

pessoalidade - com a Administração Pública contratante. Todos os encargos sociais da empresa 

contratada são por ela mesma suportados. É o que determina o artigo 71 da Lei nº 8.666/93: 

Artigo 71 – O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

1.2 A terceirização sob forma de fornecimento de mão de obra 

          Já nos contratos de fornecimento de mão de obra, ainda que firmados sob o título de 

prestação de serviços ou locação de serviços ou empreitada, o objetivo da empresa contratante 

(tomadora do serviço) é a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta. É a esse 

tipo de contrato que se denomina mais frequentemente de terceirização, levando muitas vezes à 

errônea imposição de limitações impostas pela Justiça do Trabalho, pela Súmula 331, aos 

verdadeiros contratos de prestação de serviços e execução de obras, firmados sem que ocorra 

intermediação de empresa para a contratação de pessoal. 

          É possível afirmar que o vocábulo “terceirização”, no Direito brasileiro, acabou se 

vulgarizando com esse sentido de contrato de fornecimento de mão de obra. E, na realidade, esse 

uso inadequado do vocábulo é que muitas vezes gera confusões na aplicação do instituto. 

Flávio Amaral Garcia dá uma lição muito precisa para distinguir a terceirização sob forma de 

prestação de serviços e aquela em que ocorre o fornecimento de mão de obra:  

[...] na terceirização busca-se a contratação de um serviço específico, com 

um objeto definido e que encontra, no mercado, várias empresas 

especializadas e que concentram os seus esforços em uma determinada 

área de conhecimento. Já no fornecimento de mão-de-obra não há um 

objeto definido. O que se quer não é propriamente um serviço específico, 

mas um suporte na área de recursos humanos com vistas a atender as 

mais diversas necessidades administrativas. Via de regra, as atividades são 

completamente díspares e envolvem áreas de conhecimento que nem de 

perto se inter-relacionam. É, a rigor, um ‘pacote’ de serviços, no qual o 
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foco não é no serviço, mas nas pessoas que irão desenvolver o projeto. É 

muito comum, nesses casos, a contratada apenas buscar no mercado as 

pessoas que irão desenvolver os projetos, não estando os profissionais 

previamente vinculados a ela. A empresa apenas aloca uma determinada 

mão-de-obra e se remunera por isso.4 (grifo nosso) 

O Tribunal de Contas da União, na Decisão 569, de 22/11/1995, também se preocupou em 

mostrar a diferença entre os dois tipos de terceirização:  

[...] a verdadeira terceirização é a contratação de serviços e não locação de trabalhadores. 

Quando uma empresa terceiriza um serviço, sempre uma atividade-meio, ela contrata outra 

empresa para realizar aquela atividade, por sua conta e risco, interessando à empresa tomadora do 

serviço o resultado, o produto, o tempo e modo, independente de quais ou quantos funcionários a 

empresa contratada empregou. Com a locação de mão-de-obra sucede exatamente o contrário. A 

contratante solicita que se coloque à sua disposição, no lugar que indica, número certo de 

empregados, que podem ou não ser aceitos e que desenvolverão, sob supervisão do contratante, as 

atividades que determinar. Trata-se de fraude à legislação trabalhista, nada mais que isso. (grifo 

nosso) 

          Esse de tipo de contratação, em que o objetivo é a contratação de mão de obra, sofre 

limitações, seja no âmbito das empresas privadas, seja no âmbito da Administração Pública. Isto 

porque, como ensina Pedro Vidal Neto,5 esse tipo de contrato ou se constitui em merchandage, 

procedimento mediante o qual o intermediário explora o trabalho alheio como mercadoria, objeto 

de comércio, ou visa subtrair o beneficiário dos serviços, o empregador real, dos ônus da relação 

de emprego. Em ambos os casos o procedimento atenta contra a moral e contra a dignidade do 

trabalho, procurando ladear a aplicação das normas de proteção. Em tais hipóteses e à luz do 

disposto no art. 9º da CLT, é natural que se reconheça a responsabilidade do tomador de trabalho. 

          Inicialmente, esse tipo de contratação somente era permitido nas hipóteses de trabalho 

temporário, disciplinado pela Lei nº 6.019, de 3.1.74. Depois foi permitido para o serviço de 

 
4 GARCIA, Flávio Amaral. A relatividade da distinção atividade-fim e atividade-meio na terceirização aplicada à 
administração pública. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, n. 27, 2009, p. 7-8.  
5 Aspectos jurídicos da terceirização. In: Revista de Direito do Trabalho, nº 80/23-30. 
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segurança para estabelecimentos financeiros, regulado pela Lei nº 7.102, de 20.6.83. Por isso, a 

Súmula nº 256, do TST, determinava que “salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 3.1.74, e 7.102, de 20.6.83, é ilegal a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o 

tomador de serviços”. 

         Aos poucos evoluiu o pensamento da Justiça do Trabalho, dando origem à Súmula 331, do 

TST, assim redigida: 

          I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 

formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 

caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 3.1.74). 

          II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa 

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração 

Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da CF). 

          III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 

serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.6.83), de conservação e 

limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio 

do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

          IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de 

serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 

administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista, desde que este tenha 

participado da relação processual e conste também do título executivo 

judicial (art. 71 da Lei nº 8.666). 

          Pelo que se verifica pelos termos dessa súmula, a terceirização, fora das hipóteses 

expressamente indicadas nos itens I e III, é ilícita, razão pela qual forma-se o vínculo diretamente 

com o tomador dos serviços. 
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          Por outras palavras, a terceirização, sob a forma de fornecimento de mão de obra, somente é 

válida para (i) execução de trabalho temporário (item I), e (ii) de serviços de vigilância, de 

conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, 

desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta (item III). Nesses casos, uma vez 

observados os requisitos da Súmula, não se forma vínculo com o tomador de serviços. Também 

não se forma vínculo quando a contratação seja efetuada pela Administração Pública, como 

tomadora do serviço, porque, neste caso, haveria afronta à exigência de concurso pública prevista 

no artigo 37, II, da Constituição. 

          Vale dizer que a Justiça do Trabalho só permite a terceirização de atividade-meio do 

tomador e desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Se houver pessoalidade e 

subordinação direta dos empregados da empresa contratada e o tomador de serviços, a 

terceirização é considerada ilícita. 

          Nas palavras de Sergio Pinto Martins,6 

[...] para que a terceirização seja plenamente válida no âmbito empresarial, 

não podem existir elementos pertinentes à relação de emprego no trabalho 

do terceirizado, principalmente o elemento subordinação. O terceirizante 

não poderá ser considerado como superior hierárquico do terceirizado, mas 

por intermédio de outras pessoas. Deve haver total autonomia do 

terceirizado, ou seja, independência, inclusive quanto aos seus 

empregados.  

         Para o autor, na verdade, a terceirização implica a parceria entre empresas, com divisão de 

serviços e assunção de responsabilidades próprias de cada parte. Da mesma forma, os empregados 

da empresa terceirizada não deverão ter qualquer subordinação com o terceirizante, nem poderão 

estar sujeitos ao poder de direção da última, caso contrário existirá vínculo de emprego. Aqui há 

que se distinguir entre subordinação jurídica e a técnica, pois a subordinação jurídica se dá com a 

empresa prestadora de serviços, que admite, demite, transfere, dá ordens técnicas de como 

pretende que o serviço seja realizado, principalmente quando o é nas dependências do tomador. 

 
6 A terceirização e o direito do trabalho. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 104. 
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          A questão, relativamente pacificada na doutrina e jurisprudência, foi objeto de alteração 

recente em razão da edição da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. A referida norma 

acrescentou o art.4º-A à Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a seguinte redação: 

         Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado 

destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos. 

§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o 

trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas 

para realização desses serviços. 

§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou 

sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, 

e a empresa contratante. 

         A partir da vigência da nova lei, a terceirização passa a ter como critério central para sua 

admissibilidade e licitude a prestação de serviços “determinados e específicos”. A despeito dos 

caminhos que serão trilhados pela jurisprudência a partir desse novo marco, pode-se afirmar que a 

regra não se compadece com a terceirização de serviços genéricos, indeterminados, não se 

confundindo com mera intermediação de mão de obra.  

1.2.1 Terceirização de mão de obra na Administração Pública 

          As mesmas considerações gerais a respeito da terceirização são aplicáveis quando a 

utilização do instituto é feita pela Administração Pública direta ou indireta.  

          Dora Maria de Oliveira Ramos,7 depois de observar que a doutrina trabalhista distingue 

diferentes tipos de subordinação (técnica hierárquica, econômica, jurídica e social), acrescenta:  

A subordinação pode ser entendida como consequência do poder concedido ao empregador de, 

organizando e controlando os fatores de produção, dirigir a realização dos trabalhos, inclusive 

exercendo poder disciplinar. O empregado, ao depender juridicamente do empregador, subordina-

se contratualmente ao seu poder de comando, submetendo-se às suas ordens. A subordinação 

necessária para configurar o vínculo de emprego na terceirização não é a meramente técnica entre 

 
7 Terceirização na Administração Pública. São Paulo: LTr, 2001, p. 66. 
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empregado e empregador, como acontece, por vezes, com altos empregados ou empregados 

especializados. É necessário, pois, que o tomador dirija os serviços diretamente, dando ordens aos 

empregados da contratante e submetendo-os ao seu poder disciplinar, para que se caracterize o 

requisito da subordinação. 

          No que diz respeito à pessoalidade, observa a autora que o contrato de trabalho, firmável 

apenas com pessoa física, pressupõe a realização da atividade por sujeito certo e determinado, 

assumindo o ajuste o caráter intuitu personae. Na terceirização lícita, que não representa mera 

intermediação de má de obra, ao tomador do serviço é irrelevante a identidade do agente que 

desempenha a atividade, dado que o fim do ajuste limita-se à obtenção do resultado material 

pactuado. 

          Baseando-nos na lição dos autores citados, tratamos do assunto não só na já referida obra 

Direito Administrativo, como também em livro específico sobre as parcerias na Administração 

Pública.8 Ressaltamos que, se o tomador do serviço escolhe o trabalhador, dá ordens diretas a ele e 

não à empresa, exerce sobre ele o poder disciplinar, aplicando-lhe penalidades; se a empresa 

contratada é substituída por outra, mas os trabalhadores continuam, o que ocorre é fornecimento 

de mão de obra, porque estão presentes a pessoalidade e a subordinação. Nesse caso, ocorre a 

terceirização considerada ilícita pela Justiça do Trabalho (salvo nas hipóteses, já referidas, 

previstas na Súmula 331, do TST). 

          O que a Administração Pública pode fazer, licitamente, é celebrar contratos de empreitada, 

seja para realização de obra pública (tal como definida no art. 6º, I, da Lei nº 8.666/93), seja para 

prestação de serviço (tal como conceituado nos arts. 6º, II, e 13 da mesma lei). Nesses tipos de 

contrato, a empresa é que é contratada e o vínculo contratual se forma com ela e não com seus 

empregados. 

          O que a Administração Pública não pode fazer é contratar trabalhador com intermediação de 

empresa de prestação de serviços a terceiros, porque nesse caso o contrato assume a forma de 

fornecimento de mão de obra, com burla à exigência de concurso público, contida no artigo 37, II, 

da Constituição Federal. 

 
8 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, permissão, franquia, terceirização, 
parceria público-privada e outras formas. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 224. 
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          Em consonância com a Súmula nº 331, a consequência da terceirização considerada ilícita, 

por implicar subordinação e pessoalidade, seria, além da formação do vínculo, a responsabilidade 

subsidiária do tomador de serviços, desde que tenha participado da relação processual e conste 

também do título executivo judicial. A parte final do item IV, em sua redação original, fazia uma 

remissão ao artigo 71 da Lei nº 8.666/93. 

          Esse dispositivo legal, já referido ao tratar da terceirização sob a forma de empreitada, 

contém três regras: no caput afirma a responsabilidade do contratado pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; no § 1º veda a 

transferência de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais à Administração Pública, em caso de 

inadimplemento do contratado; e o § 2º prevê a responsabilidade solidária da Administração 

Pública com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. 

          Tal dispositivo, rigorosamente, não teria qualquer aplicação nas hipóteses de que trata a 

Súmula 331, tendo em vista que a Lei 8.666/93 não trata de fornecimento de mão de obra por 

interposta pessoa, mas sim dos contratos de empreitada de obras e serviços. Provavelmente pelo 

desvirtuamento de tais contratos, em que a denominação de “contrato de prestação de serviços” 

costuma encobrir verdadeiro fornecimento de mão de obra, e também pelo reiterado 

descumprimento dos direitos trabalhistas por parte do empregador, a Justiça do Trabalho passou a 

aplicar o artigo 71 a todos os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93. 

          No entanto, o STF, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (ADC 16-DF, 

Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 9.9.11), em que se pleiteava a declaração de 

constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, decidiu, em sessão plenária do dia 

24.11.10, por maioria de votos, que é constitucional o referido dispositivo legal.9 Apenas houve 

consenso no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não pode impedir o Tribunal Superior do 

Trabalho de, com base em outras normas analisadas em cada caso, reconhecer a responsabilidade 

 
9 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a Administração Pública. Inadimplência 
negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida 
pelo art. 71, § 1º, da Lei federal n º 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de 
constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 
1º, da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC nº 16, Rel. 
Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno. J. em 24.11.2010, DJe-173, DIVULG 08-09-2011, PUBLIC 09-09-2011. EMENT 
VOL-02583-01, RTJ vol-00219-PP00011). 
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do poder público, especialmente quando haja omissão culposa no exercício da atividade de 

fiscalização. 

          Como consequência dessa decisão, o TST alterou o item IV da Súmula nº 331 e acrescentou 

os itens V e VI, nos seguintes termos: 

          IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 

participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

          V – Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A 

aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas 

assumidas pela empresa contratada. 

          VI – A responsabilidade solidária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

          Resumindo: se for firmado contrato de prestação de serviço ou de obra, sem as 

características da pessoalidade e subordinação em relação aos empregados da contratada, aplica-se 

a norma do artigo 71 da Lei nº 8.666/93. Se o contrato mascarar a modalidade de contratação de 

empregados por interposta empresa, aplica-se a Súmula nº 331 do TST, com a responsabilidade 

subsidiária do tomador do serviço em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo 

contratado. 

          Para a Administração Pública foram estabelecidos alguns parâmetros para definir as 

atividades passíveis de terceirização, por meio do Decreto nº 2.271, de 7.7.97, que dispõe sobre a 

contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. No 

artigo 1º, estabelece quais atividades que devem ser executadas, de preferência, por execução 

indireta, abrangendo as de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 

copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 

instalações. No § 2º, determina que “não poderão ser objeto de execução indireta atividades 

inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo 
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expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, 

no âmbito do quadro geral de pessoal”. 

         As normas trazidas pela Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, não alteram o cenário geral 

delineado para a terceirização levada a cabo pela Administração Pública. Inicialmente, no tocante 

ao universo de atividades que poderão ser objeto de terceirização, a referência legal a “serviços 

determinados e específicos” deverá ser interpretada à luz das disposições constitucionais relativas 

aos cargos públicos. A criação de um cargo público por lei automaticamente implica na reserva de 

determinadas atividades cuja execução estará obrigatoriamente adstrita ao regime público, com 

vedação ao exercício das mesmas atividades sob outros vínculos ou títulos jurídicos. Em outras 

palavras, a terceirização de atividades que devem ser desempenhadas sob o regime de cargo 

público é ilícita em razão da existência de lei, com suporte constitucional, que impõe o exercício 

de tais atividades sob regime estatutário, necessariamente público. 

         Por outro lado, persiste a responsabilidade subsidiária das entidades da Administração 

Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, caso evidenciada a sua conduta culposa 

no cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora 

(Súmula nº 331, itens IV e V). Nesse particular, a jurisprudência foi acolhida na norma constante 

do § 5º do art. 5º-A, incluído na Lei nº 6.019 por determinação do art. 2º da Lei nº 13.420/17: 

Art. 5º-A [...] 

§ 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas 

obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de 

serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o 

disposto no art. 31 a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

         As alterações trazidas pela nova lei terão maior incidência nas entidades da Administração 

Pública submetidas prioritariamente ao Direito Privado, notadamente empresas estatais, em razão 

da necessidade de previsão expressa das derrogações impostas pelo Direito Público. 

 

2. A terceirização permitida pelo art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 
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          A Lei nº 8.987, de 13.2.95, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. 

          Seu artigo 25 assim estabelece: 

Artigo 25 – Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, 

cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder 

concedente, aos usuários ou a terreiros, sem que a fiscalização exercida 

pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a 

concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, 

bem como a implementação de projetos associados.      

§ 2º Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se 

refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se 

estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder 

concedente. 

§ 3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o 

cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço 

concedido.  

          No já mencionado livro Parcerias na Administração Pública,10 apontamos a diferença entre 

a subconcessão, prevista no artigo 26, e a subcontratação a que se refere o § 1º do artigo 25. Ali 

assinalamos que a subconcessão tem a mesma natureza pública do contrato de concessão. Sabe-se 

que um contrato de concessão implica a outorga, ao concessionário, de determinadas prerrogativas 

próprias do concedente (poder púbico), como as de promover desapropriações, instituir servidões, 

gerir recursos públicos utilizados na prestação dos serviços, exercer o poder de polícia sobre os 

bens objeto da concessão e outros. As normas a que se submete o contrato de concessão são 

normas de direito público, o que faz da concessão um contrato administrativo e não um contrato 

de direito privado. 
 

10 p. 113. 
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          Realçamos, na mesma obra, que a subconcessão é um contrato celebrado à imagem da 

concessão a que se vincula. Implica, também, a outorga de poderes do subconcedente para o 

subconcessionário, de tal modo que este assume as mesmas prerrogativas, os mesmos encargos e 

as mesmas responsabilidades que o subconcedente, nos limites definidos no contrato de 

concessão. Por isso mesmo, a subconcessão se faz por contrato administrativo e não por contrato 

de direito privado. Além disso, a lei exige expressa autorização do poder concedente e licitação, 

sob forma de concorrência, para a subconcessão. 

          Na subconcessão, é uma parte do próprio objeto da concessão que é transferida para outra 

empresa. Por exemplo, uma concessionária que tenha concessão para explorar dez linhas de 

ônibus, faz a subconcessão de duas dessas linhas. 

          Na contratação de terceiros, prevista no artigo 25, § 1º, não há subconcessão; o que a lei 

prevê é a contratação de terceiros para a prestação de serviços ou de obras; em vez do 

concessionário exercer diretamente todas as atividades ligadas ao contrato de concessão, ele 

contrata terceiros para realizar determinadas atividades, como serviços de limpeza, vigilância, 

contabilidade, obras, reformas, reparos etc. São os contratos de prestação de serviços e de 

empreitada disciplinados pelo Código Civil (quando a concessionária for empresa privada) ou pela 

Lei nº 8.666/93 (quando a concessionária for empresa estatal). Se a subcontratação for feita por 

empresa privada, o contrato é de direito privado; se for feita por empresa estatal, o contrato é 

administrativo, regido pela Lei nº 8.666/93. 

          É o que resulta do artigo 25, § 2º, e repetido no artigo 31, parágrafo único, da Lei nº 

8.987/95. Não se estabelece qualquer relação entre o terceiro contratado e o poder concedente, de 

tal modo que toda a responsabilidade pela execução da concessão continua em mãos do 

concessionário. Outro dado a realçar é que não há na lei qualquer exigência de que tais contratos 

sejam autorizados pelo poder concedente; o concessionário independe dessa autorização, mas ele é 

que responde perante o poder concedente pela prestação do serviço adequado, tal como 

estabelecido nas normas regulamentares e no contrato. Mesmo a licitação não é exigida para a 

celebração de tais contratos.  

          Cabe aqui a ressalva de que essa contratação de terceiros depende de licitação e reger-se-á 

pelas normas da Lei nº 8.666/93 se a concessionária for empresa estatal (empresa pública ou 
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sociedade de economia mista). Isto porque, embora tenham personalidade de direito privado, tais 

empresas sujeitam-se às normas dessa lei, por força do disposto em seu artigo 1º, parágrafo único. 

          Finalmente, é relevante apontar outra distinção: o subconcessionário sub-roga-se em todos 

os direitos e obrigações do poder concedente dentro dos limites da concessão. Ele assume a gestão 

do objeto do contrato (prestação de serviço público) na parte que lhe foi atribuída. Exerce 

prerrogativas próprias do poder público, como os poderes de fiscalização, de cobrança de tarifas, 

de rescisão contratual, conforme for estabelecido no contrato de subconcessão. E também assume 

encargos próprios da concessionária, tal como previstos no artigo 31 da Lei nº 8.987/95, como o 

de prestar serviço adequado, prestar contas da gestão do serviço, cumprir e fazer cumprir as 

normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão, promover desapropriação, constituir 

servidão, dentre outros. O titular da subconcessão responde pessoalmente pelos prejuízos causados 

ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, já que, como ressaltado, ele se sub-roga em todos 

os direitos e obrigações da concessionária. 

          Já na subcontratação prevista no artigo 25, § 1º, o contratado não se sub-roga nos direitos e 

obrigações da concessionária, exatamente pelo fato de que é esta última que responde perante o 

poder concedente por todos os prejuízos causados ao mesmo, aos usuários ou a terceiros. Toda a 

gestão operacional do serviço público continua em mãos do poder concedente. A empresa 

contratada com fundamento no artigo 25, § 1º, não assume a gestão do serviço público, mas a 

execução material de atividades ligadas ao serviço público. Não é concessão nem subconcessão, 

mas simples contrato de prestação de serviços (empreitada) 

          Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello,11  

[...] nos simples contratos de prestação de serviço o prestador do serviço é 

simples executor material para o Poder Público contratante. Daí que não 

lhe são transferidos poderes públicos. Persiste sempre o Poder Público 

como o sujeito diretamente relacionado com os usuários e, de 

conseguinte, como responsável direto pelos serviços. O usuário não 

entretém relação jurídica alguma com o contratado-executor material, mas 

com a entidade pública à qual o serviço está afeto. Por isto, quem cobra 
 

11 Curso de direito administrativo. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 727, nota de rodapé nº 4. 
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pelo serviço prestado – e o faz para si próprio – é o Poder Público. O 

contratado não é remunerado por tarifas, mas pelo valor avençado com o 

contratante governamental. Em suma: o serviço continua a ser prestado 

diretamente pela entidade pública a que está afeto, a qual apenas se serve 

de um agente material. Já, na concessão, tal como se passa igualmente na 

permissão – e em contraste com o que ocorre nos meros contratos 

administrativos de prestação de serviços, ainda que públicos -, o 

concedente se retira do encargo de prestar diretamente o serviço e transfere 

para o concessionário a qualidade, o título jurídico, de prestador do 

serviço ao usuário, isto é, o de pessoa interposta entre o Poder Público e a 

coletividade. 

          A distinção entre subconcessão e subcontratação é relevante para entender-se por que nesta 

última se admite a subcontratação de “atividade inerente” ao serviço concedido, ou seja, de 

atividade que está por sua própria natureza ligada ao objeto da concessão. É que o fato de ser 

objeto de subcontratação não significa que o subcontratado vai gerir o serviço com as 

prerrogativas próprias de uma concessionária ou de uma subconcessinária. Por isso, deve ser 

afastada a doutrina que rejeita a possibilidade de subcontratação de atividade-fim. Não é possível 

adotar-se interpretação que transforme em letra morta a expressão utilizada no dispositivo legal. 

Qualquer interpretação que dê à expressão “atividade inerente” o mesmo significado de atividade 

acessória ou complementar deixa sem aplicação uma prerrogativa outorgada pelo próprio 

legislador. 

          Figura distinta as anteriores é a transferência da concessão, prevista no art. 27 da Lei nº 

8.987/95.12 Na transferência da concessão, a alteração subjetiva implica em trespasse integral do 

objeto, deveres e responsabilidades da concessionária originária, que passa a ser a executora 

exclusiva dos serviços perante a Administração Pública (poder concedente). 

 2.1 Subcontratação de atividades inerentes, acessórias ou complementares da concessão 

 
12 Art. 27. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder 
concedente implicará a caducidade da concessão. 
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          Esclarecidas as distinções, convém reconhecer que as concessionárias de serviços públicos 

podem usar do poder de contratar terceiros para a execução de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares, com fundamento no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95. A lei não faz qualquer 

indicação do que sejam esses três tipos de atividade. 

          No âmbito da Justiça do Trabalho, tem sido feita uma aproximação entre a norma desse 

dispositivo e a Súmula 331, do TST, discutindo-se se atividade inerente se confunde com 

atividade-fim, insuscetível de terceirização. O assunto também tem sido discutido em matéria de 

telecomunicações, tendo em vista que a Lei nº 9.427, de 26.12.96, de forma semelhante, prevê a 

subcontratação de atividades inerentes à concessão, no artigo 94, inciso II. Existem julgados 

admitindo e outros rejeitando a terceirização. 

          Alexandre Pereira e Larissa Souza resumem a problemática e esclarecem a mudança de 

posicionamento do TST a partir de 2011 e seu entendimento contrário à identificação de atividade 

inerente como atividade-fim. Dizem os autores: 

Algumas turmas do TST aplicavam à terceirização dos serviços de call 

centers em empresas de telecomunicações o inciso I do enunciado 331 do 

TST; outras optavam por seguir a orientação do artigo 25, § 1º da Lei n. 

8.987/95 e do artigo 94, II, da Lei n. 9.472/97. Enquanto certas turmas 

defendiam ser atividade-meio, outras afirmavam ser atividade-fim. A 

subseção especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), por sua vez, 

manifestou entendimento, conforme Informativo do TST n. 29, de 

novembro de 2012, de que a expressão ‘inerente’, inserta nas leis em 

questão, não pode ser interpretada como atividade-fim. Os ministros 

entenderam que os artigos 25 da Lei n. 8.987/95 e 94, II, da Lei n. 

9.472/97 fazem parte de diplomas administrativistas, sendo necessária 

uma interpretação ‘sistemática e harmônica com o direito do trabalho, 

cujo núcleo central é o princípio da proteção. Dessa forma, não se pode 
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tomar ‘inerente’ como sinônimo de ‘atividade-fim’, sob pena de um 

desvirtuamento da lógica trabalhista.13 

          Em vários acórdãos, referentes a terceirização de atividade inerente em telecomunicações, 

todos relatados pelo Ministro Renato de Lacerda Paiva, o TST entendeu ser a atividade inerente 

um “conceito novo” a viabilizar a terceirização desde que “não haja subordinação jurídica” do 

terceirizado com o tomador de serviços (concessionário).  

          Em Recurso de Revista, o TST entendeu que “a terceirização de atividade-inerente no 

contrato de concessão outorgado a empresa de telefonia é plenamente possível, desde que não 

reste caracterizada a subordinação jurídica do empregado com a tomadora dos serviços. Os 

contratos celebrados com terceiros, pois, não deverão ser conceituados como atividade-fim, mas, 

como atividade inerente ao contrato, novo conceito adotado pelo §1º, do artigo 25, da Lei nº 

8.987/95 e pelo item II do artigo 94 da Lei nº 9.472/97. Assim sendo, é lícita a terceirização por 

empresa de telecomunicação de serviço inerente. Desse modo, não cabe a aplicação ao caso dos 

itens I a III da Súmula nº 331 desta Corte, na medida em que a terceirização de atividades 

inerentes aos serviços de telecomunicações é expressamente autorizada por lei. Ademais, in casu, 

não resta caracterizada a subordinação jurídica da reclamante com a tomadora dos serviços” (RR - 

134200-90.2005.5.03.0023 , Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, j. em 29.09.2010, 2ª 

Turma,  DEJT 15/10/2010). 

          O mesmo entendimento foi adotado, dentre outros julgados, no RR - 544-

49.2010.5.06.0000, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, j. 06/10/2010, 2ª Turma, DEJT 

15.10.2010; e no RR - 56800-97.2009.5.03.0010, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, j. em 

27.04.2011, 2ª Turma, DEJT 06/05/2011. 

          Em outros acórdãos, o TST adotou posicionamento contrário à 

terceirização, em serviço de teleatendimento. A legalidade da terceirização 

da atividade-fim das tomadoras de serviços foi debatida pela Subseção I da 

Seção Especializada em Dissídios Individuais (SbDI-1) do TST em 

 
13 PEREIRA, Alexandre Pimenta Batista e SOUZA, Larissa Martins de. Acerca da dicotomia atividade-fim e 
atividade-meio e suas implicações na licitude da terceirização trabalhista. Revista de Informação Legislativa, n. 201, 
2014, p. 186.  
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28.06.2011, em sua composição completa, no julgamento de embargos em 

Recurso de Revista (E-RR - 1346/2008-010-03-40.6), ao analisar a questão 

dos serviços de call Center, sob relatoria da Ministra Maria de Assis 

Calsing. Julgados do TST de 2014 confirmam a consolidação do 

posicionamento contrário à possibilidade de terceirização:  

RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR EM FACE DE MATÉRIA 

PREJUDICIAL. COISA JULGADA. (...) Recurso de revista não 

conhecido. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESA DE 

TELECOMUNICAÇÕES. TELEATENDIMENTO. CALL CENTER. 

SÚMULA 331, I, DO TST. Trata-se de contratação de empregado por 

empresa interposta, para prestação de serviços na TELEMAR NORTE 

LESTE S.A., em atividades de teleatendimento (call center). Sob o 

fundamento de existência de intermediação de mão de obra, a Turma 

regional manteve a condenação solidária, ante a constatação do exercício 

de tarefas relacionadas à atividade fim da tomadora de serviços. Não se 

viabiliza a pretensão de reforma do julgado, para reconhecer válido 

contrato de terceirização, e a consequente aplicação da Súmula 331, IV, do 

TST. A questão da terceirização de serviços evidencia-se de forma 

incontestável no cenário social da atualidade, gerando inúmeros debates a 

respeito de sua conveniência e de seus resultados, sociais e econômicos. O 

tema foi objeto de intensa reflexão nesta Corte trabalhista, nos dias 4 e 5 

de outubro de 2011, na primeira audiência pública de sua história. Sob a 

perspectiva jurídica, emergiu a discussão acerca da licitude da 

terceirização da atividade inerente aos serviços de telefonia. Houve, a 

propósito, a necessária interpretação dos termos da Lei 9.472/97, a qual, 

em rigor, é omissa quanto à matéria trabalhista, pois importou ao 

legislador regulamentar os serviços de telefonia no tocante à relação entre 

as empresas que os executariam e dois de seus interlocutores: a agência 

reguladora e os consumidores. Havendo conflito de ordem puramente 

consumerista ou econômica, os usuários (ou consumidores) e a Agência 
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estariam protegidos, pois poderiam atribuir responsabilidade à 

concessionária, sem demandar necessariamente contra a prestadora dos 

serviços; havendo, porém, conflito de ordem laboral, a lei seria omissa 

quanto à obrigação de a concessionária honrar igualmente os haveres 

trabalhistas e assim se poderia intuir que os trabalhadores poderiam cobrar 

seus créditos, de natureza alimentar, somente das empresas interpostas. Em 

decisão emblemática (E-RR-586.341/1999.4), a SBDI-1 do TST repeliu a 

adoção por reflexo da citada lei para se imunizar a empresa 

concessionária das obrigações trabalhistas que derivariam, segundo a 

jurisprudência antes consolidada, de seu vínculo direto com os 

empregados envolvidos em sua atividade fim. Embora não se pretenda que 

o Direito do Trabalho engesse ou paralise a atividade econômica, cabe-

lhe por certo estabelecer os parâmetros que viabilizam a progressão da 

economia - inclusive na perspectiva da geração de emprego e renda - sem 

aviltamento da dignidade humana. Os sistemas econômico e jurídico-

trabalhista não se excluem, antes devendo interagir. Se há um princípio 

regente do Direito do Trabalho, resultante da ponderação levada a efeito 

pelos agentes da jurisdição trabalhista, a exegese do art. 94, II, da Lei 

9.472/97 a ele deve moldar-se, interpretando-se a autorização de - 

contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes - sem 

apego em demasia ao léxico, que conduziria à imunização do setor de 

telecomunicações quanto à norma a que estariam sujeitos todos os outros 

setores de produção. Os depoimentos e dados colhidos durante a audiência 

pública retratam ainda a precarização do setor terceirizado mediante 

incidência desproporcional de acidentes de trabalho, desigualdade salarial 

e descolamento da categoria profissional representada pelo sindicato que 

congrega os trabalhadores afetos à atividade fim, como se as leis de 

organização sindical cuidassem da terceirização como uma atividade 

econômica per si. Assim, proscreve-se a terceirização da atividade fim, 

vale dizer, ao titular da empresa tomadora dos serviços deve ser imputada 
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a qualidade de empregador, para efeitos trabalhistas. São essas as razões 

pelas quais subsiste a Súmula 331, I, do TST, atribuindo-se à 

concessionária dos serviços de telefonia a condição de empregadora. 

Recurso de revista não conhecido (...). (RR - 949-20.2011.5.03.0005, 

Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, j.16.6.2014, 6ª Turma, 

publicado no DEJT de 20.6.2014). 

          No mesmo sentido foram os acórdãos proferidos no Ag-AIRR - 84-81.2013.5.03.0019, 

Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, j. em 14.5.14, 1ª Turma, DEJT 16.5.14); no RR - 

2327-23.2011.5.03.0001, Relator Ministro João Oreste Dalazen, j. em 13.11.13, 4ª Turma, 

publicado no DEJT de 22.11.13; no RR - 290-91.2010.5.03.0022 , Relator Ministro Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, j. em 11.5.11, 3ª Turma, publicado no DEJT de 20/05/2011); no RR - 

140600-51.2008.5.03.0012, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, j. 

6.10.2010, 3ª Turma, publicado no DEJT de 15.10.10. 

          Idêntica discussão se travou na Justiça do Trabalho a propósito da terceirização de 

atividades inerentes ao serviço de energia elétrica, objeto de concessão. Fácil é verificar-se o 

alcance das divergências quando se leem os acórdãos proferidos no âmbito da ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra a COPEL e também pela jurisprudência 

citada pelas partes nos autos. 

          Com efeito, há vários julgados do TST sobre a terceirização dos serviços relacionados a 

concessões de energia. Em 2012, o Tribunal se manifestou sobre a “manutenção de linhas e redes 

de distribuição de energia elétrica” por empresas concessionárias de serviços de energia elétrica 

(AIRR n. 33800-46.2009.5.21.0017). Nesse julgado, o TST adotou o posicionamento de que o 

serviço de manutenção constitui atividade fim da concessionária. Por isso, aplica-se a Súmula nº 

331, itens I e III do TST, de forma a se caracterizar o vínculo de emprego entre o tomador de 

serviço e o trabalhador terceirizado (AIRR n. 14400-46.2009.5.21.0017). Em 2014, o TST julgou 

caso semelhante, mas relacionado com o serviço de leiturista. Nesse julgado, o TST copia 

praticamente a ementa do julgado anterior, referente ao caso dos serviços de manutenção. Esses 

dois casos retomam posicionamento originário do seguinte julgado de 2009, que ficou valendo 

como leading case, citado na sentença proferida na ação civil pública que constitui objeto da 
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consulta e em praticamente todos os acórdãos posteriores, proferidos no mesmo processo, 

inclusive em sede de Recurso Ordinário:  

RECURSO DE EMBARGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA DO RAMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - EXEGESE DO ART. 25 DA LEI Nº 8.987/95 - 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO - VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT. A Lei nº 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

de prestação de serviços públicos, ostenta natureza administrativa e, como 

tal, ao tratar, em seu art. 25, da contratação com terceiros de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não 

autorizou a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico. 

Isso porque, esse diploma administrativo não aborda matéria trabalhista, 

nem seus princípios, conceitos e institutos, cujo plano de eficácia é outro. 

A legislação trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho 

humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso 

e sob subordinação jurídica, apartes à já insuficiente conceituação 

individualista. E o protege sob o influxo de outro princípio maior, o da 

dignidade da pessoa humana. Não se poderia, assim, dizer que a norma 

administrativista, preocupada com princípios e valores do Direito 

Administrativo, viesse derrogar o eixo fundamental da legislação 

trabalhista, que é o conceito de empregado e empregador, jungido que 

está ao conceito de contrato de trabalho, previsto na CLT. O enunciado da 

Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho guarda perfeita harmonia 

com princípios e normas constitucionais e trabalhistas e trouxe um marco 

teórico e jurisprudencial para o fenômeno da terceirização nas relações de 

trabalho no Brasil, importante para o desenvolvimento social e econômico 

do País, já que compatibilizou os princípios da valorização do trabalho 

humano e da livre concorrência e equilibrou a relação entre o capital e o 
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trabalho. (TST, Subseção 1 da SDI, Acórdão do RR: 586341/1999.4, de 

28/05/2009).         

Note-se que o acórdão somente trata da terceirização em que haja descumprimento das 

normas da legislação trabalhista, ou seja, da terceirização em que haja fornecimento de mão de 

obra, pela empresa terceirizada, ao tomador dos serviços. Em nenhum momento trata da 

verdadeira e lícita terceirização, em que a contratação feita por empresa privada tem fundamento 

no Código Civil (arts. 593 a 609, que tratam do contrato de prestação de serviços, e arts. 610 a 

623, que disciplinam o contrato de empreitada) e a contratação feita pela Administração Pública 

direta ou indireta tem fundamento no artigo 37, XXI, da Constituição e nos artigos 6º, VIII, e 10 

da Lei nº 8.666/93.          

          Não há dúvida de que a discussão sobre o alcance do artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, 

para fins de aplicação da Súmula nº 331, do TST, é relevante quando se trata de terceirização que 

tem por objeto o fornecimento de mão de obra, ou seja, a contratação de empregados por meio de 

empresa interposta. É toda uma discussão que surgiu em decorrência dos próprios termos em que 

foi redigida a Súmula 331, ao falar em atividade-meio, cujo conceito é indeterminado e às vezes 

muito difícil de se distinguir de atividade fim, tornando complexa e nebulosa, em muitos casos 

concretos, a aplicação do entendimento sumulado.  

          Todavia, a discussão torna-se irrelevante quando a terceirização é feita na modalidade de 

contrato de prestação de serviço, em que a própria empresa contratada é que executa a atividade; 

trata-se dos contratos em que o verdadeiro objetivo é o de transferir a outra empresa a prestação de 

determinada parcela do serviço e não o de utilizá-la como instrumento de intermediação de mão de 

obra, com o surgimento de hierarquia e subordinação com o tomador de serviço. 

2.2 Subcontratação sob forma de terceirização lícita e ilícita 

         Como visto, o artigo 25, § 1º, da Lei de Concessões permite, independentemente de 

autorização do poder concedente, a contratação de terceiros para execução de atividades inerentes 

ao objeto da concessão. Isto não significa que o contratado vai se sub-rogar nos direitos e 

obrigações do subconcedente (já que não se trata de subconcessão), mas que vai executar o objeto 

do contrato em consonância com “as normas regulamentares da modalidade do serviço 
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concedido”, conforme exigido pelo § 3º do artigo 25. Quem responderá perante o poder público 

concedente, os usuários e terceiros será a concessionária. Vale dizer que a concessionária faz a 

contratação de terceiros por sua conta e risco. É exatamente por manter a gestão do serviço e a 

responsabilidade em mãos da concessionária que a lei não exige autorização do poder concedente 

para a subcontratação. O contratado é responsável apenas pela execução material da obra ou 

serviço. A gestão do contrato de concessão permanece em mãos da concessionária. 

          Resta saber se a subcontratação prevista no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 caracteriza-se 

como forma ilícita de terceirização. A resposta depende do exame de cada caso concreto, ou seja, 

da verificação do tipo de terceirização que é adotado. 

          Como ressaltado, a Súmula 331, do TST, somente considera válida a contratação, com 

intermediação de mão de obra, no caso de trabalho temporário, disciplinado pela Lei nº 6.019/74. 

Em outras hipóteses, somente admite esse tipo de contratação para a execução de atividade-meio, 

desde que não exista pessoalidade e subordinação. 

          Já o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 permite a terceirização (considerada como prestação 

de serviço) de atividade inerente ao serviço concedido, sem que se possa concluir que em 

qualquer situação haveria terceirização considerada ilícita diante da Súmula nº 331, do TST. Ela 

será perfeitamente lícita, se o contratado executar o serviço diretamente, com seus próprios 

empregados. 

          Cabe aqui uma observação quanto à aproximação feita, por alguns acórdãos, entre atividade 

inerente, prevista no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, e atividade-fim, alcançada pela Súmula nº 

331, do TST. Não me parece que seja possível identificar, em qualquer situação, as duas 

expressões. A primeira refere-se ao serviço concedido; é o que está expresso no referido 

dispositivo legal, ao permitir a subcontratação de “atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido”. A segunda refere-se à atividade da empresa, ou seja, à 

atividade do tomador do serviço. Por outras palavras, a Lei 8.987 refere-se à atividade inerente ao 

serviço concedido, enquanto a Súmula refere-se à atividade fim da empresa tomadora do serviço. 

Nem sempre a atividade inerente ao objeto do contrato coincide com a atividade-fim da empresa 

tomadora (no caso, a concessionária de serviço público).  
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          Por exemplo: se o contrato de concessão atribuir, expressamente, à concessionária um rol de 

atividades inerentes, complementares ou acessórias, todas elas fazem parte do serviço concedido à 

concessionária. Mas esta pode não ter em seu estatuto social a previsão de todas as atividades 

delegadas pelo contrato de concessão. Exatamente por isso, a concessionária que se utilizar do 

poder de subcontratar, com fundamento no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, ao assumir a 

posição de tomadora da atividade subcontratada com terceiros, está contratando uma atividade 

inerente, complementar ou acessória ao serviço concedido e que pode não estar inserida entre as 

atividades-fim mencionadas em seu Estatuto Social. Exatamente por isso é que faz a 

subcontratação. Em um contrato de concessão de rodovia, por exemplo, podem estar previstas 

atividades complementares ou a execução de projetos associados que proporcionem outra fonte de 

receita para a concessionária (conforme permitido pelo artigo 11 da lei de concessões), como a 

exploração de publicidade ou de serviços de exploração comercial nas faixas de domínio da 

rodovia. São atividades inerentes ao objeto do contrato (já que dizem respeito ao equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão), mas podem não estar inseridas entre as atividades-fim da 

empresa concessionária. Exatamente por isso, ela contrata com terceiros a execução de tais 

atividades. Seria um exemplo típico de atividade inerente ao objeto do contrato de concessão, mas 

que não se confunde com a atividade-fim da empresa concessionária. 

         Por isso mesmo, pode-se afirmar que nem sempre a atividade inerente ao serviço concedido 

se confunde com a atividade-fim da concessionária. Para a Justiça do Trabalho o que interessa 

verificar é se a subcontratação permitida pelo artigo 25, § 1º, constitui atividade fim ou atividade 

meio da tomadora do serviço (no caso, a concessionária de serviço público), para fins de aplicação 

da Súmula 331, do TST. 
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RESUMO: Este artigo discute a abrangência do veículo de publicação necessário à divulgação de 

licitações no âmbito da Administração Pública. A legislação de regência não estipula parâmetros 

que confiram ao administrador razoável certeza acerca do conteúdo de tais expressões. Pretende-se 

estabelecer diretrizes interpretativas para as expressões legais “jornal de grande circulação” e 

“jornal de circulação local” para nortear a conduta do administrador público, com vistas a conferir 

segurança jurídica em sua atuação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Licitações; publicidade; abrangência do veículo de publicação; jornal de 

grande circulação e de circulação local.  
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ABSTRACT: This paper discusses the scope of the publishing vehicle for advertising of the 

bidding process conducted by the Public Administration. The regulative legislation does not 

stipulate parameters that offer to the administrator reasonable certainty about the meaning of such 

words. The main purpose of the paper is to stablish interpretative guidelines for the legal 

expressions “newspaper of general circulation” and “newspaper of local circulation” to guide the 

conduct of the public administrator, in order to confer legal certainty for his duties.  

 

KEYWORDS: Bidding; advertising; territorial scope of publishing vehicle; newspaper of general 

and local circulation. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As contratações da administração pública, como regra, devem ser precedidas de 

procedimento licitatório, nos moldes do art. 37, XXI, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Como forma de oferecer amplo conhecimento à população sobre os certames a serem realizados, e 

assim favorecer a contratação mais vantajosa para a administração, o princípio constitucional da 

publicidade busca evitar favoritismos, tráficos de influência e outras práticas que afrontam a 

moralidade e contribuem para a malversação do patrimônio público.  

As Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 tradicionalmente exigem que os avisos de licitações 

sejam publicados em jornal diário de grande circulação ou, a depender do caso, em jornal de 

circulação local, além da divulgação em outros meios legalmente previstos.  

Este artigo discute a abrangência do veículo de publicação necessário à divulgação de 

licitações no âmbito da Administração Pública. A legislação de regência não estipula parâmetros 

que confiram ao administrador razoável certeza acerca do conteúdo de tais expressões. Pretende-

se, assim, estabelecer diretrizes interpretativas para as expressões legais “jornal de grande 

circulação” e “jornal de circulação local” com o intuito de nortear a conduta do administrador 

público de forma a conferir segurança jurídica em sua atuação. 

A despeito da tentativa empreendida pela Medida Provisória nº 896/19, de 9 de setembro de 
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2019, de dispensar publicações dos avisos dos certames em jornais, o Supremo Tribunal Federal14 

recentemente deferiu cautelar para a suspensão da eficácia da norma.  

Por força do efeito repristinatório, foram restauradas as exigências contidas no regramento 

anterior à edição da medida provisória e, com isso, os intensos debates quanto aos conceitos de 

“jornal de grande circulação” e de “jornal de circulação local”.  

A relevância do tema deve-se ao fato de a legislação de regência não estipular parâmetros 

que confiram razoável certeza acerca do conteúdo de tais expressões. Nesse sentido, mostra-se 

relevante estabelecer balizas interpretativas para nortear a conduta do administrador público, com 

vistas a conferir segurança jurídica em sua atuação.  

 

 

PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA REALIDADE NAS LICITAÇÕES 

 

As regras atinentes à divulgação dos certames licitatórios pretendem dar efeito aos ditames 

impostos pela competitividade a fim de que se obtenha a contratação mais vantajosa por parte da 

administração pública, com a participação do maior número possível de interessados na 

contratação com o poder público.  

A necessidade de publicação não ostenta caráter estritamente formal, já que visa materializar 

o princípio da publicidade, como garantia de transparência, de impessoalidade e de moralidade 

administrativas. A administração pública deve franquear amplo acesso às informações estatais, de 

sorte a permitir o controle de seus atos pelas entidades fiscalizadoras, pelas instituições privadas e 

pelo povo em geral. 

Em sendo basilar o princípio da publicidade insculpido no caput do art. 37 da Constituição 

da República, a exegese sobre o tema deve buscar a máxima efetividade de tal princípio. Nas 

palavras de José dos Santos Carvalho Filho15, o princípio da publicidade indica que os atos da 

Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso 

porque constitui fundamentos do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a 

 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6229/DF. Relator 
Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 18 out. 2019.  
15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. p. 24. 



 

39 
 

legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que 

poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se 

revestem.  

Tradicionalmente, a divulgação de informações em jornais constitui exigência veiculada em 

diversos diplomas, afetos a diferentes áreas do Direito, com o escopo de permitir amplo acesso aos 

dados publicados, sejam eles decorrentes de atos da administração pública ou praticados pela 

iniciativa privada.  

A título exemplificativo, o art. 289 da Lei 6.404/76, antes da alteração promovida pela 

Medida Provisória n° 892, de 6 de agosto de 2019, exigia que as publicações ordenadas nesse 

diploma legal, relativas a sociedades por ações, fossem materializadas por meio de divulgação em 

jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.  

Na seara trabalhista, o art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ainda hoje 

determina a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical nos jornais de 

maior circulação local.  

Especificamente no campo do Direito Administrativo, o art. 21, III, da Lei 8.666/93, com 

redação conferida pela Lei n°8.883/94, disciplina que os avisos de licitações devem ser divulgados 

em “jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houvesse, em jornal de circulação 

no município ou na região onde seria executado o objeto licitado”. A redação original do art. 4º, I, 

da Lei 10.520/02, por sua vez, exige que a convocação dos interessados em participar do pregão 

deve ocorrer por meio de “publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, 

não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme 

o vulto da licitação, em jornal de grande circulação”.  

Ao que se pode notar, em que pese a expressa menção à necessidade de publicação, os 

diplomas legais acima referidos não possuem densidade normativa suficiente para esclarecer de 

antemão quais periódicos se enquadrariam como jornal de grande circulação ou jornal de 

circulação local.  

Considerando a indeterminação desses conceitos jurídicos, compete ao intérprete, na 

ausência de norma específica regulamentadora, fixar seu alcance, a fim de conferir efetividade à 

norma. Nessa exegese se impõe a preocupação de não se dissociar o texto legal do contexto fático 

em que sua aplicação se insere, sob pena de se exigir o irrealizável, em detrimento do princípio da 
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realidade, hoje refletido no art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro16, que 

assim dispõe:  

 

Artigo 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências 

das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 

administrados. [...]. 

 

Nesse contexto, é necessário emitir um juízo de proporcionalidade quanto à publicação de 

avisos em jornais, em uma interpretação finalística com vistas ao alcance dos objetivos 

consignados na legislação por parte da administração pública licitante. Nas lições de Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto: 

 

Tanto as normas jurídicas quanto os seus desdobramentos de execução, 

administrativos e judiciais não devem enveredar pela fantasia nem, 

tampouco, exigir o irrealizável, como bem se exprime no brocardo ad 

impossibilia nemo tenetur. O Direito Público, em especial, por ter em seu 

campo de ação um expressivo contingente de interesses indisponíveis, não 

se pode perder em formulações quiméricas e pretensões impossíveis, 

porque ademais estaria fugindo à sua finalidade, uma vez que, sob este 

princípio da realidade, os comandos da Administração, sejam abstratos ou 

concretos, devem ter todas as condições objetivas de serem efetivamente 

cumpridos para a obtenção de resultados para a sociedade a que se 

destinam17. 

 

O intérprete deve ainda estar atento às consequências práticas da matéria em exame e as 

peculiaridades existentes entre os municípios e entre esses e os estados da federação, nos moldes 

 
16 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em: 25 out. 2018.  
17 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 
83-84.  
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preconizados no art. 20 da já citada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso 

porque a imposição de exigências desproporcionais e excessivas poderia ocasionar a concentração 

de publicações em poucos veículos, com possível aumento de preços das próprias publicações, em 

prejuízo ao erário.  

 

 

AVANÇO TECNOLÓGICO 

 

Por ocasião da edição da Lei Geral de Licitações e Contratos, e mesmo da Lei do Pregão, 

inegavelmente não havia o progresso tecnológico hoje identificado. Com isso, à época, a primazia 

de publicações físicas era impositiva, já que publicações eletrônicas eram inexistentes ou 

incipientes e não seriam capazes, portanto, de atingir a propagação almejada.  

Com a edição da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), que normatizou o acesso à 

informação ao regulamentar o inciso XXXIII do art. 5º, o inciso II do § 3º do art. 37 e o § 2º do 

art. 216 da Constituição da República, passou a ser obrigatória, notadamente para os municípios 

com mais de 10.000 habitantes, a divulgação das informações, bem como da íntegra do 

instrumento convocatório, em meio eletrônico. Trata-se, inequivocamente, de um avanço para 

efeitos de publicidade do procedimento licitatório. 

Não há como se desprezar o fato de que é cada vez mais frequente que os interessados e a 

população em geral se utilizem dos sítios eletrônicos dos entes públicos para que possam 

acompanhar os certames. Há, portanto, uma sucessiva predominância dos meios eletrônicos em 

detrimento dos dados lançados em suportes físicos.    

O Instituto Verificador de Comunicação (IVC Brasil) realizou pesquisa e concluiu que de 

2013 para 2014 o número de assinaturas de jornais no formato digital teve um crescimento de 

118%, o que revela uma tendência cada vez maior de acessar informações por meio de tablets e 

smartphones. Atualmente, 30% dos brasileiros acessam jornais e revistas em seus dispositivos 

móveis; em 2012 apenas 5% o faziam18. 

 
18 Informações extraídas do sítio eletrônico https://oglobo.globo.com/economia/negocios/jornais-digitais-tem-salto-de-
118-em-2014-15554256. Acesso em: 25 out. 2018.  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/jornais-digitais-tem-salto-de-118-em-2014-15554256
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/jornais-digitais-tem-salto-de-118-em-2014-15554256
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No contexto de facilitação de acesso às informações e de redução do número de 

exemplares impressos de periódicos, exsurgiram discussões acerca da relativização do conceito 

clássico de jornal de grande circulação embasado exclusiva ou majoritariamente em sua tiragem.  

 

 

DIRETRIZES PARA CLASSIFICAR UM JORNAL COMO DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

OU COMO DE CIRCULAÇÃO LOCAL 

 

Diante das premissas acima expostas, cabe delimitar o alcance do artigo 21, III, da Lei 

8.666/93 e do artigo 4º, I, da Lei 10.520/02 de acordo com a finalidade a que se destinam, sempre 

com base em parâmetros razoáveis e em consonância com o atual contexto fático de aplicação das 

normas.  

Sobre o tema, a ilustre Conselheira Marianna Montebello Willeman, do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro, no Processo TCE-RJ 216.651-8/15, na sessão plenária de 

02.08.2016, assim se manifestou: 

 

“Com efeito, embora o termo “jornal de grande circulação” configure 

verdadeiro conceito jurídico indeterminado, doutrina e jurisprudência 

referem-se, de forma recorrente, aos seguintes parâmetros, com o objetivo 

de orientar sua interpretação e aplicação: (a) tiragem: quantidade de jornais 

impressos; (b) circulação: somatório de exemplares encaminhados para 

assinantes e vendidos em bancas de jornal; (c) abrangência: território 

abarcado pela circulação; (d) acessibilidade dos consumidores: divulgação 

na internet; sistema de assinaturas; venda em bancas de jornal; distribuição 

gratuita; e (e): tradição na publicação de editais. 

(...) 

Por certo, deixarão de atender aos requisitos legais os periódicos que 

somente circulam em finais de semana ou dias determinados, jornais 

esportivos ou segmentados (jornal de bairro, de categoria etc.), ou aqueles 

com tiragem e circulação muito reduzida, sem aptidão para dar amplo 
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conhecimento aos potenciais interessados. Com efeito, a ampla divulgação 

do certame visa a estimular a competitividade e facultar a fiscalização 

pública, de modo a dar concretude aos princípios que regem a atuação 

administrativa, dentre eles: isonomia; vantajosidade; impessoalidade; 

moralidade; publicidade; eficiência; e probidade administrativa.”  

 

De fato, os aspectos atinentes à tiragem, à circulação, à abrangência, à acessibilidade por 

parte dos consumidores e à tradição na publicação de editais são fatores que devem ser sopesados 

na análise de determinado veículo, a fim de verificar se ele possui aptidão para ser qualificado 

como jornal de grande circulação para os fins pretendidos pelas normas afetas às licitações.  

Em atenção à diversidade da realidade experimentada pelos municípios e pelos estados, não é 

recomendável que se estabeleçam parâmetros estanques para se considerar determinado jornal 

como de grande circulação. Conforme bem salienta Marçal Justen Filho19: 

 

O conceito de grande circulação é variável em vista das circunstâncias da 

conjuntura examinada. Jornais que circulam em grandes municípios ou em 

regiões urbanas de grande porte apresentam dimensões muito superiores 

àquelas pertinentes a pequenos municípios. Ou seja, não é possível 

estabelecer parâmetros quantitativos absolutos ou invariáveis. Assim se 

passa porque o número de exemplares que configura grande circulação 

varia em vista das peculiaridades de cada localidade.  

 

Dessa forma, no que tange ao número mínimo de tiragens exigidas para a qualificação de 

um jornal como de grande circulação, não se afigura razoável estabelecer parâmetros absolutos e 

invariáveis. Isso porque, além da necessidade de observar as peculiaridades locais, é importante 

considerar que com a difusão de versões digitais dos veículos de informação há uma inevitável 

redução dos exemplares físicos do jornal.  

Na atual conjuntura, é oportuno traçar diretrizes do que se pode considerar como jornal de 

grande circulação e jornal de circulação local a fim de conferir segurança jurídica ao 
 

19 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 407. 
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administrador. Ressalta-se que o tema foi enfrentado na consulta que foi objeto do Processo TCE-

RJ 202.920-9/16, julgada em 05.10.2017 pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em 

voto de relatoria do Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia20. 

“Jornal de grande circulação estadual” pode ser reputado como aquele 

que circula em toda a Região Metropolitana e na grande maioria dos 

municípios do Estado, podendo ser escolhidos aqueles que possuam 

grande tiragem de exemplares ou os que possuam destinação específica de 

publicação de editais, mas com alcance equiparável. A título 

complementar à tiragem, podem ser avaliados os webjornais que 

apresentem grande número de acessos digitais, integralmente disponíveis 

na internet, em edições diárias e sem necessidade de senhas para acesso. 

Destarte, jornal que detenha grande circulação tão somente no município 

licitante não pode ser considerado de grande circulação estadual. 

“Jornal de circulação local”, por sua vez, deve ser entendido como aquele 

que abrange a maioria dos entes municipais da região em que está inserido 

o ente licitante (no caso do Estado do Rio de Janeiro há, 

exemplificativamente, as regiões metropolitana, serrana, costa verde). 

Os esclarecimentos acima prestados, por evidência, servem de norte 

interpretativo e afastam casos de periódicos sem circulação diária, com 

tiragem ínfima ou distribuídos em área totalmente dissociada da localidade 

ou da região do certame. Contudo, eles não são suficientes para afastar os 

casos enquadráveis na intitulada “zona cinzenta”, em que não há de 

antemão a certeza se representam ou não jornais de grande circulação ou 

mesmo jornais de circulação local ou regional.  

Nessa seara nebulosa deve haver uma análise casuística e não há como se precisar se, 

hipoteticamente, uma tiragem de 20.000 exemplares é suficiente para caracterizar a grande 

circulação (embora configure um bom indicativo), já que também devem ser consideradas a 

 
20RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado. Processo TCE-RJ 202.920-9/16. Rel. Conselheiro 
Substituto Marcelo Verdini Maia. Disponível em: <https://www.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo>. Acesso em 
25 out. 2019. 
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abrangência, a acessibilidade por parte dos consumidores e a tradição na publicação de editais e a 

divulgação eletrônica.  

Ultrapassada tal questão, impõe-se perquirir quais são as hipóteses em que se faz 

necessária a publicação em jornal de grande circulação e em jornal de circulação local. Nesse 

aspecto, ressalto existirem previsões dissonantes no art. 21, III, da Lei Federal 8.666/93 e no art. 

4º, I, da Lei 10.520/02, que devem ser aplicadas conforme a modalidade licitatória eleita e com 

fulcro no princípio da especialidade. 

Cabe distinguir inicialmente o pregão, que possui disciplina normativa própria (Lei 

10.520/02), das demais modalidades licitatórias, reguladas de forma geral pela Lei 8.666/93. 

Especificamente para o pregão deve haver, alternativamente, a publicação do aviso de licitação em 

Diário Oficial do ente federativo licitante ou, caso não exista tal Diário Oficial, em jornal de 

circulação local. Excepcionalmente, se a licitação enquadrar-se como de grande vulto, deverá 

haver, adicionalmente, a publicação em jornal de grande circulação. 

No que diz respeito ao que é hábil a ser classificado como de “grande vulto”, tal questão situa-se 

na esfera de regulação do próprio ente federativo, conforme a dicção do art. 4º, I, da Lei 

10.520/02. A seleção do que venha a ser considerado como de grande vulto deve considerar as 

peculiaridades locais, tais como a receita e a extensão do ente federativo, e deve ser, ainda, 

razoável, sendo absolutamente vedado estipular que nenhuma licitação praticada no ente será 

considerada de grande vulto. Assim, cabe ao próprio ente fixar a partir de qual valor determinada 

licitação será considerada de grande vulto.  

A questão que se coloca é quais devem ser os parâmetros quando determinado município 

não possui regulamentação própria acerca do que seja grande vulto. Nesse caso, caberá ao ente 

público esclarecer se adotará temporariamente (enquanto pendente de regulamentação local) a 

legislação federal ou estadual ante a inação da competência legislativa local.  

Para as concorrências e tomadas de preços, reguladas pela Lei 8.666/93, deverá haver a 

publicação da licitação no Diário Oficial do Estado21 e em jornal diário de grande circulação no 

Estado. Caso o jornal eleito não circule no Município licitante deverá haver adicionalmente a 

publicação em jornal de grande circulação local.  

 
21 Quando, contudo, se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, 
quando a licitação envolver recursos federais ou forem garantidas por instituições federais, a publicação deverá 
ocorrer no Diário Oficial da União.  
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Em acréscimo, independentemente da modalidade licitatória eleita ou do normativo de 

regência, deve haver a disponibilização dos avisos, bem como da íntegra dos instrumentos 

convocatórios no sítio eletrônico oficial dos jurisdicionados para os municípios com mais de 

10.000 habitantes, por força da dicção do art. 8 da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11). 

Há de se ressaltar que, por força da regra da simetria consignada no art. 21, §4º, da Lei 

8.666/93, qualquer alteração promovida no instrumento convocatório deverá ser divulgada da 

mesma forma em que ocorreu a publicação original. Com isso, não apenas os avisos de licitação 

devem respeitar as regras de publicidade acima referidas, mas também as erratas editadas e as 

informações referentes à eventual anulação ou revogação do certame.    

 

 

NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO REGIME DAS CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS 

 

As mudanças advindas do avanço tecnológico e das alterações comportamentais da 

sociedade culminam na premente necessidade de adequação da legislação de regência das 

licitações. Essa tendência já havia sido indicada em artigo publicado na Revista Síntese22: 

Dessa forma, ainda que estabelecidos parâmetros para nortear os frequentes 

questionamentos apresentados acerca do tema, os progressos tecnológicos demandarão, a médio e 

longo prazo, a revisitação do tema, a fim de adequar as exigências atinentes à publicidade de 

licitações à mudança do contexto fático, decorrente das inovações tecnológicas.  

Considerando o desenvolvimento dos sítios eletrônicos da administração pública e a 

existência de Diários Oficiais, impressos ou eletrônicos, questiona-se a obsolescência da previsão 

legal de que os avisos de licitação tenham que ser publicados também em jornais. Isso porque, se 

os meios tecnológicos disponíveis ao poder público já possuem o condão de propagar as 

informações atinentes ao certame, poderiam ser evitados ou reduzidos os custos com a divulgação 

em periódico.  

 
22 MAIA, M.; MOREIRA, D. Divulgação de licitações: considerações a respeito dos conceitos de jornal de grande 
circulação e de jornal de circulação local. Revista da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, vol. 13, n. 1, p. 70/83, jan/jun. 2019. Disponível em: < https://issuu.com/tce-
rj/docs/revista_s_ntese_2019_jan_jun>. Acesso em 25 out. 2019. 
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Nessa linha, em 9 de setembro de 2019 foi editada a Medida Provisória nº 896/19 com a 

intenção de simplificar a forma de publicação de atos da administração pública por meio da 

supressão das exigências atinentes à publicação de licitações em jornal.  

Todavia, em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6229/DF, foi deferida medida 

cautelar em 18 de outubro de 2019 para suspender a eficácia da Medida Provisória nº 896/19 em 

razão dos seguintes argumentos: 

 

(i) a ausência de urgência constitucional da alteração proposta (art. 62 da 

CF/88), (ii) o risco de que a falta de detalhamento da norma impugnada 

prejudique a realização do direito à informação, à transparência e à 

publicidade nas licitações públicas (art. 37, XXI, da CF/88) e ainda (iii) a 

possível ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, 

XXXVI, CF/88). 

 

Como consequência direta da cautelar, opera-se o efeito repristinatório das normas até 

então vigentes acerca da publicidade dos procedimentos licitatórios. Dessa forma, ao menos por 

ora, resta frustrada a alteração legislativa para a modernização do método de difusão das 

informações sobre licitações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todos os aspectos abordados, buscou-se estipular critérios para interpretação e 

melhor aplicação das disposições legais que disciplinam as formas de publicação dos atos 

decorrentes de certames licitatórios promovidos pela administração pública. 

À luz dos argumentos expostos, foram apresentadas diretrizes hermenêuticas para conferir 

concretude às expressões “jornal de grande circulação” e “jornal de circulação local”, de modo a 

prestigiar os princípios que regem a administração pública e os procedimentos licitatórios. 

Outrossim, aliar as previsões normativas à realidade de cada ente e aos avanços 

tecnológicos que envolvem o assunto representa um desafio constante para o legislador, para os 

gestores e para as esferas administrativa, controladora e judicial.  
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Dessa forma, ainda que estabelecidos parâmetros para nortear os frequentes 

questionamentos apresentados acerca do tema, a experiência tecnológica atualmente vivenciada 

demanda ponderações acerca da obsolescência do regramento legal vigente e reflexão quanto à 

necessária desburocratização da publicidade de licitações, com a redução dos custos daí 

decorrentes.  
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SUPERANDO VELHOS DOGMAS: CABIMENTO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS EM  

AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Rafael Lorenzo-Fernandez Koatz, Alice Voronoff, André Cyrino, 

Francisco Defanti e Luísa Knebel. 

 

O pensamento tradicional do direito administrativo (ainda) rejeita a prática de atos de 

natureza consensual por parte do Estado, sob a vetusta premissa de que o interesse público por ele 

tutelado seria invariavelmente indisponível. Segundo essa corrente doutrinária, que, mesmo 

enfraquecida, continua a atrair adeptos, interesses públicos, próprios da coletividade23, não se 

sujeitariam à livre disposição do administrador público (nem de qualquer outra autoridade).24 Ao 

lado dessa noção de indisponibilidade, defende-se também a supremacia (apriorística) do interesse 

público sobre os interesses particulares. Para quem segue esse entendimento, prevalece a ideia de 

que, no domínio público, existe sempre uma relação vertical que reflete a autoridade do Estado e 

à qual o particular está sujeito. Seria inconcebível, pois, que o administrador (em posição 

hierarquicamente superior, porquanto responsável por zelar pelos interesses da coletividade) 

transacionasse com agentes privados, desnaturando a pureza do interesse público. 

No entanto, as noções de superioridade e indisponibilidade do interesse público – típicas de 

um regime jurídico de viés autoritário – vêm dando lugar a concepções mais modernas e 

consentâneas com os direitos e garantias fundamentais inaugurados com a Constituição Cidadã25. 

Realmente, tais concepções já não se sustentam nem se legitimam à luz do sistema de direitos 
 

23 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse público seria o “interesse resultante do conjunto dos 
interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e 
pelo simples fato de o serem.” Trata-se de uma concepção unitária de interesse público, que abarca, em seu bojo, tanto 
uma dimensão individual quanto uma coletiva, numa aproximação com a noção de bem comum (MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 61). 
24 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, pp. 
73/74. 
25 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, pp. 83 e ss. 
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fundamentais instituído pela Constituição de 1988 e da estrutura pluralista e maleável dos 

princípios que regem a atividade administrativa. Prova disso é a própria fluidez conceitual inerente 

à noção de interesse público, aliada à natural dificuldade de se identificar quando o seu 

atendimento reside na própria preservação dos direitos fundamentais ou de outros princípios 

constitucionais (e não na sua limitação em prol de algum interesse contraposto da coletividade). 

Daí porque, nesse novo cenário, impõe-se à Administração Pública o dever jurídico de ponderar 

os valores em jogo, buscando a sua otimização. Em outras palavras, o exercício de ponderação 

“demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção”.26 

A lógica de consensualidade27 se insere justamente nesse contexto28. Com efeito, as 

transformações por que passa o Estado contemporâneo, sobretudo diante da necessária revisão de 

sua postura autoritária em prol do respeito ao princípio democrático, e da assunção de uma grande 

e complexa gama de funções, exigem redefinição dos instrumentos de atuação do Poder Público. 

No bojo dessas mudanças, a Administração Pública outrora voltada a uma atuação unilateral, tem 

se deparado com uma realidade em que a lógica da autoridade em muitos casos já não é mais 

condizente com os princípios fundamentais que regem a própria atividade administrativa, como o 

da eficiência, inserido no caput do art. 37 da Constituição de 198829. Em poucas palavras, as 

relações entre Estado e particular se desverticalizaram, o que abriu caminho para a negociação e a 

busca de soluções consensuais30. Ao lado da lógica tradicional de comando e controle, faz-se 

mister agregar outras ferramentas capazes de gerar incentivos aos administrados31. 

 
26 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 70. 
27 A consensualidade, em sentido amplo, “corresponde a qualquer forma de acordo de vontades da Administração 
Pública, abrangendo indistintamente acordos judiciais, acordos intragovernamentais e os contratos administrativos 
em geral” (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2015, p. 111). 
28 V. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 210/211. 
Na mesma linha, MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. In: 
Revista de Direito Administrativo nº 231. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 129/156.  
29 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, 
p. 25. 
30 Conforme Odete Medauar, esse movimento deu origem a um “novo modo de agir, não mais centrado sobre o ato 
como instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse público, mas como atividade aberta à 
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Nesse ambiente, tem-se que a atuação consensual não representa nem inerente nem 

necessariamente a subversão do interesse público. Muito ao contrário: a consensualidade pode ser 

– e muitas vezes é – o meio mais adequado para atingi-lo. Afinal, não existe uma noção estática de 

interesse público. O que há, em cada caso, é um plexo de interesses legítimos, públicos e privados, 

que devem ser devidamente ponderados diante das circunstâncias concretas, pelo agente tomador 

da decisão. E o fim a ser buscado pela Estado é justamente o melhor resultado para a 

Administração Pública, decorrente da acomodação dos interesses em jogo32. Assim, a atividade 

consensual da Administração não só é conveniente como também é, por vezes, necessária e 

indispensável para alcançar esse resultado ótimo. Tanto assim que doutrina33, legislação34 e 

jurisprudência35 têm evoluído no sentido de reconhecer a juridicidade da adoção de mecanismos 

consensuais pela Administração Pública. 

 
colaboração dos indivíduos.” (MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. 2ª ed. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 211). 
31 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e 
institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 157/160. 
32 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 346. 
33 A propósito, Odete Medauar leciona que a atividade consensual da Administração Pública passou a assumir papel 
de destaque na identificação de interesses públicos e privados tutelados. Segundo a professora paulista, daí surge uma 
nova maneira de agir, na qual a tradicional imposição unilateral de leis cede espaço à colaboração dos indivíduos e à 
conciliação de interesses (MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. 2ª ed. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 211). No mesmo sentido, Juliana de Palma afirma que a percepção clássica da Administração 
Pública baseada em atos unilaterais passou a não dar mais conta da complexidade do atual direito administrativo. Por 
isso, a autora conclui que há casos que podem ser solucionados de forma mais eficiente, legítima e eficaz a partir da 
atuação consensual da Administração (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 26).  
34 No âmbito normativo, há uma série de leis que conferem à Administração Pública a prerrogativa de firmar acordos 
com o objetivo de encerrar litígios administrativos ou judiciais com particulares. A título de exemplo, a Lei 
Complementar nº 73/1993, que instituiu a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, prevê expressamente a 
possibilidade de o Advogado-Geral da União “desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de 
interesse da União” (art. 4º, VI). A Lei nº 9.469/1997 regulamentou tal dispositivo e, com a alteração conferida pela 
Lei nº 13.140/2015, passou a prever de forma ainda mais categórica a possibilidade de realização de acordos e 
transações para encerrar litígios.  
35 No bojo do julgamento do RE nº 253.885/MG, por exemplo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a validade de transação celebrada entre o Município de Santa Rita do Sapucaí e servidoras públicas 
municipais, por entender que o acordo consubstanciava o mecanismo mais rápido e eficiente à consecução do 
interesse público perseguido. Neste sentido, a Ministra Relatora, Ellen Gracie, muito embora aderindo a vetusta tese 
da indisponibilidade do interesse publico, afirmou que “há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse 
público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que 
melhor atenderá à ultimação deste interesse.” (STF, RE nº 253.885/MG, Min. Rel. Ellen Gracie, 1ª Turma, j. em 
04/06/2002, DJe 21/06/2002). 
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Dentro desse contexto, a questão mais delicada que se coloca está em saber se esse racional 

de consensualidade também se aplica quando se discutem possíveis atos de improbidade 

administrativa. E isso porque o §1º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa – LIA) veda qualquer “transação, acordo ou conciliação nas ações” propostas 

com objetivo de punir agentes públicos e/ou privados que tenham praticado atos de improbidade 

administrativa.  

Há doutrinadores que, apegados a essa noção de indisponibilidade de interesse público, 

negam categoricamente a possibilidade de qualquer solução consensual em ações de improbidade 

administrativa.36 Há outros que, diante da literalidade do dispositivo legal, adotam posição 

intermediária, no sentido de que a LIA só vedaria a celebração de transações, acordo ou 

conciliações no curso das ações, mas não na fase pré-processual.37 Enquanto outros admitem 

apenas a celebração de acordos para regular as condições quanto ao prazo e ao modo de reparação 

do dano ao erário, sem concessões recíprocas de parte a parte.38 

 
36 Cf. PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. São Paulo: Atlas, 2018. p. 223. 
37 Para esses autores, uma vez ajuizada a ação, seria inviável qualquer negociação. No entanto, na fase pré-processual 
não haveria vedação. Os autores que defendem esse entendimento se fiam em uma interpretação gramatical ou literal 
do dispositivo, que impõe restrições à adoção de soluções consensuais no âmbito das “ações previstas no caput” do 
artigo. O caput, de sua vez, dispõe que “a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 
Público ou pessoa jurídica interessada (…).” Logo, a vedação abarcaria, em princípio, apenas acordos realizados no 
curso da própria demanda judicial, não havendo ressalva expressa sobre tal possibilidade na fase pré-processual, como 
é o caso de inquéritos civis públicos. Maria Sylvia Di Pietro, por exemplo, sustenta que “proposta a ação, é 
expressamente vedada pelo artigo 17, § 1º, a transação, acordo ou conciliação. A norma justifica-se pela relevância 
do patrimônio público, seja econômico, seja moral, protegido pela ação de improbidade. Trata-se de aplicação do 
princípio da indisponibilidade do interesse público.” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31ª 
ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.037; grifou-se). Nesse mesmo sentido, confira-se: LOBO 
FILHO, Fernando Rissoli; GUADANHIN, Gustavo de Carvalho. O compromisso de ajustamento de conduta como 
mecanismo de consenso em matéria de improbidade administrativa. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 
15, n. 174, ago. 2015, pp. 27-33. 
38 Outra parte da literatura sustenta que a vedação contida no §1º do art. 17 da lei de improbidade não impede a 
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, tal como autorizado pelo §6º do art. 6º da Lei nº 7.347/1985. No 
entanto, não poderia haver concessões recíprocas e o instrumento se prestaria apenas para um acerto quanto às 
condições, ao prazo e ao modo de reparação do dano ao erário. Essa é a posição, por exemplo, adotada por Daniel 
Amorim Neves e Rafael Oliveira. Para os autores, “o que deve ficar claro é que, nessas soluções do conflito por 
autocomposição, não é o direito material em si o objeto da transação, mas sim a forma de seu exercício. Significa que 
será objeto de transação apenas a forma, o modo e os prazos de cumprimento de obrigações que tutelem o direito 
material, que nunca será em si mesmo o objeto da transação.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, 
Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade administrativa: direito material e processual. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 234). 
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A despeito da letra da lei e da posição adotada por parte da literatura nacional, não há 

razões para se impedir a adoção de soluções consensuais também em ações de improbidade 

administrativa. Alguns pontos demonstram esse posicionamento.  

De início, há uma questão lógica que precisa ser considerada. É que não faz sentido 

admitir-se a adoção de soluções consensuais na fase pré-processual, mas negá-la na fase judicial. 

A interpretação literal do dispositivo, que via no §1º do art. 17 da LIA uma vedação à celebração 

de acordos judiciais simplesmente não se sustenta do ponto de vista lógico-jurídico. Não se pode 

olvidar, nesse sentido, que a fase processual é, inclusive, cercada de até maiores cuidados, na 

medida em que eventual acordo em ação dessa natureza será submetido a escrutínio judicial e 

poderá, eventualmente, ser impugnado por terceiros que com ele não concordem. Além disso, o 

simples fato de o Ministério Público decidir por deflagrar a ação judicial não aumenta ou diminui 

a culpabilidade dos agentes investigados, o que dependerá necessariamente de uma decisão 

judicial. Ou seja, em rigor, tanto na seara administrativa como na seara judicial (e até que haja 

decisão) não se pode presumir a culpa dos investigados ou dos réus.  

Essa imprevisibilidade, aliás, é um importante elemento que justifica em muitos casos a 

celebração de um acordo judicial. A adoção de mecanismos consensuais, em qualquer estágio, 

pode incrementar o grau de eficiência de ajustes de adesão voluntária, reduzir o tempo de 

tramitação dos feitos, os custos (para ambas as partes) a eles relacionados e o nível de litigiosidade 

administrativa e judicial. A atuação consensual, diferentemente daquela baseada em uma lógica 

impositiva, tem maiores chances de ser efetivada na prática, gerando menos riscos de 

externalidades negativas.39-40 

Não faz sentido, por exemplo, que o Poder Público seja obrigado a mover uma demanda 

judicial incerta e que poderá demorar anos até se concluir (com possibilidades reduzidas de 
 

39 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: acordos regulatórios e contratos 
administrativos. Revista Forense, vol. 389, pp. 4-5, 2007.  
40 Neste sentido, Patrícia Baptista explica que “algumas razões podem ser apontadas em favor do consenso como 
meio de desenvolvimento da atividade administrativa. A primeira é a constatação de que o interesse público tem 
condições de ser realizado com maior eficiência em um contexto de harmonia e, simultaneamente, com a satisfação 
de interesses privados. Como destaca Ernesto Damiani, a Administração Pública que se desenvolve sobre bases 
consensuais, ao contrário daquela que é vinculada à legalidade estrita, apresenta maior agilidade e adaptabilidade 
aos interesses que concorrem para a realização da ação administrativa”. (BAPTISTA, Patrícia. Transformações do 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 266). 
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recuperação de recursos que tenham sido apropriados indevidamente), em vez de firmar um 

acordo com um particular que esteja de boa-fé e que se proponha a ressarcir eventuais prejuízos 

que tiverem sido causados ao erário. Elementos como (i) complexidade da controvérsia em curso, 

(ii) fator temporal e (iii) insegurança associada à eventual propositura de demanda judicial por 

qualquer das partes podem justificar a adoção de mecanismos consensuais.  

Sob outro enfoque, pode-se afirmar que o §1º do art. 17 da Lei de improbidade foi 

derrogado tacitamente41 por um conjunto de normas posteriores a ele42, a saber: (i) o art. 36, §4º 

da Lei nº 13.140/2015, que passou a admitir expressamente a autocomposição extrajudicial em 

questões submetidas a ações de improbidade; (ii) os arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013 (Lei 

anticorrupção – LAC), que autorizam a celebração de acordo de leniência em infrações que 

atingem os mesmos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade, alcançando as infrações 

previstas na Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/1993)43; (iii) o art. 174 da Lei nº 13.105/2015 

(CPC/2015), que prevê expressamente a possibilidade de adoção de mediação para resolução de 

conflitos que envolvam a Administração Pública44; e, ainda, (iv) o art. 26 do Decreto-Lei nº 

4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conforme alterações promovidas 

 
41 Faz-se referência, aqui, à regra prevista no art. 2º, §1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
segundo o qual “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. 
42 Esse movimento foi percebido por José dos Santos Carvalho Filho, que explicita: “a LIA veda expressamente a 
transação, o acordo e a conciliação nas ações de improbidade (art. 17, § 1º), vale dizer, impede qualquer tipo de 
solução negociada nesse tipo de demanda. O fundamento consiste em que, tratando-se de ofensa ao princípio da 
moralidade, não haveria ensejo para acordos. No entanto, a legislação vem, a cada dia, admitindo mitigações ou 
exclusões de penalidades, para permitir que o Estado conquiste benefícios de maior amplitude, mediante informações 
de infratores. Nesse sentido, os instrumentos do acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846/2013, sobre 
responsabilidade de pessoas jurídicas (art. 16) e da delação (ou colaboração) premiada, prevista na Lei nº 
12.850/2013, para efeitos penais (arts 4º a 6º).”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito 
administrativo. 32ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1.206; grifou-se). 
43 “Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as 
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: (...)”. “Art. 17. A administração 
pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos 
previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88.” 
44 “Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, 
com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: I - dirimir 
conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 
resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; III - promover, quando couber, 
a celebração de termo de ajustamento de conduta.” 
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pela Lei nº 13.655/2018), que prevê que a autoridade administrativa, para “eliminar 

irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público”, 

poderá “celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável (...)”.45-46 

Esses dispositivos legais indicam, de forma robusta, a superação da vetusta vedação 

contida na Lei de Improbidade Administrativa. Algo, pode-se dizer, consolidado pela Lei 

Anticorrupção, que autoriza a celebração de acordos de leniência de forma mais ampla, e atinge 

exatamente os mesmos bens jurídicos albergados pela lei de improbidade (i.e., patrimônio público 

e moralidade administrativa). Haveria uma incongruência sistêmica insustentável em se autorizar 

o acordo em um caso e vedar-se no outro. 

Note-se que o próprio Ministério Público Federal, por intermédio da Nota Técnica nº 

1/2017 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção, reconheceu que “deve-se 

observar, por analogia, na improbidade administrativa, todo o previsto no art. 16, §1º, II e III, da 

LAC, por ser fácil e plenamente transponível de uma matéria a outra, devido à semelhança dos 

atos lesivos tratados e do modelo normativo utilizado”. De fato, “por incompatibilidade com o 

microssistema, o advento da LAC promoveu a derrogação, ainda que tácita, da antiga vedação ao 

acordo de leniência na LIA.”47 Nessa mesma linha, o Conselho Nacional do Ministério Público, 

por intermédio da Resolução nº 179/2017 (que regulamenta a celebração do TAC previsto no §6º 

 
45 “Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, 
inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, 
quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar 
compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua 
publicação oficial. (...)”. 
46 Sobre o disposto no art. 26 da LINDB, Sérgio Guerra e Juliana Palma destacam que o dispositivo “confere 
importantes diretrizes para uma prática consensual com negociação mais pública e paritária, visando ao efetivo 
atendimento de interesses gerais. Assim, trabalha para o desenvolvimento da consensualidade administrativa com 
maior efetividade e segurança jurídica.” (GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da LINDB – 
Novo regime jurídico de negociação com a Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 
13.655/2018), p. 140, nov. 2018). 

Ainda sobre o tema, Luciano Ferra registra que “a autorização legislativa dada pelo artigo 26 da LINDB suplanta a 
vedação existente no artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429/92 (...).” (FERRAZ, Luciano. LINDB autoriza TAC em 
ações de improbidade administrativa. Consultor Jurídico – CONJUR. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2018-ago-09/interesse-publico-lindb-autoriza-tac-acoes-improbidade-administrativa>. 
Acesso em: 02 maio 2019.  
47 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas; acesso em: 30/04/2019. Grifou-se. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas
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do art. 5º da Lei nº 7.347/1985), estabeleceu de forma expressa a possibilidade de celebração do 

referido instrumento nos casos em que se imputam a agentes públicos ou particulares a prática de 

atos de improbidade administrativa.48 

Em suma, há um conjunto robusto de fatores que demonstra a superação da vedação 

contida no art. §1º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, o que, de forma geral, vai ao encontro da lógica 

de consensualidade administrativa. Não faz sentido proibir-se de forma apriorística a celebração 

de qualquer ajuste consensual, ainda que a matéria possa configurar, em tese, ato de improbidade 

administrativa. Ainda mais diante do advento de normas que caminham em sentido 

diametralmente oposto ao da LIA.  

Por um imperativo de segurança jurídica, entretanto, é recomendável que o dispositivo em 

questão seja efetivamente expurgado do ordenamento jurídico. Até porque, o fato de a norma 

ainda estar formalmente em vigor pode dificultar que juízes (especialmente aqueles mais 

conservadores) validem transações firmadas entre Ministério Público e particulares, 

impossibilitando a resolução de conflitos de forma eficiente e impondo às partes um severo ônus 

de insistir em um litígio incerto e custoso. É verdade que já existe um Projeto de Lei que busca 

justamente revogar a redação atual do art. 17, §1º da LPA49, mas é recomendável que a 

Procuradoria-Geral da República também se posicione firmemente quanto à antijuridicidade do 

dispositivo, seja por meio da propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade com esse 

objeto perante o Supremo Tribunal Federal, seja por intermédio da apresentação de manifestação 

nesse sentido em demandas já deflagradas por outros legitimados50. 

Por fim, cumpre apenas registrar que a possibilidade de se firmar um acordo não é um 

cheque em branco. Pelo contrário. Em qualquer hipótese, o órgão ou entidade pública deve 

 
48 Confira-se, a propósito, o teor do art. 2º da normativa ministerial: 
“Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza 
de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia 
de título executivo extrajudicial a partir da celebração. (...) § 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta 
nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação 
de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado.  
49 Trata-se do Projeto de Lei nº 10.887/2018, em trâmite na Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0CC172B248890481E5CF4DDCC518A
BF8.proposicoesWebExterno2?codteor=1687121&filename=PL+10887/2018; Acesso em: 28/10/2019. 
50 A propósito, já se encontra em curso no STF a ADI nº 5980, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, de 
relatoria do Ministro Celso de Mello.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0CC172B248890481E5CF4DDCC518ABF8.proposicoesWebExterno2?codteor=1687121&filename=PL+10887/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0CC172B248890481E5CF4DDCC518ABF8.proposicoesWebExterno2?codteor=1687121&filename=PL+10887/2018
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verificar os riscos, custos e efeitos concretos, diretos e colaterais, relacionados à celebração do 

acordo na situação específica e optar, de forma motivada, por transacionar nas hipóteses em que 

essa escolha se apresente como a melhor alternativa para atingir os fins tutelados. O meio 

alternativo do acordo é muitas vezes aconselhável, mas ele naturalmente demanda um ônus 

argumentativo mais elevado do agente público. 

  



 

60 
 

 

ECOIDEOLOGIA ENRAIZADA51 

 

Fábio Medina Osório52 

 

Um dos problemas que trava o desenvolvimento é a agenda ambiental. Para gerar 

investimentos em áreas estratégicas, é preciso superar a forte burocracia da máquina pública. Nos 

últimos governos, houve pendências ambientais que se eternizavam, como os projetos das 

hidrelétricas na Amazônia, e só foram autorizadas após a demissão da ministra do Meio Ambiente, 

Marina Silva. 

As chamadas ecoideologias, que permeiam os movimentos associativos e as entranhas dos 

poderes, enraizaram-se na cultura fiscalizadora. Nesse sentido, a própria Ciência veio a ser tomada 

por ecoideólogos, que lutam por uma nova cultura ambiental. 

Um dos efeitos colaterais é o radicalismo na defesa do ambiente. Qualquer conduta 

visando ao crescimento socioeconômico, mesmo sustentável, pode acabar considerada 

transgressão ambiental, na medida em que a legislação é composta por cláusulas gerais e conceitos 

jurídicos indeterminados, outorgando-se um caminho aberto a interpretações dúbias. Nesse 

contexto, pode-se até criar um campo de ambientalismo jurídico. 

Não bastasse a profusão de normas genéricas e indefinidas que abastecem os burocratas 

ambientais do Executivo, esse mesmo acervo complexo serve de instrumento para membros do 

Ministério Público, munidos de soberania, atuarem sem unidade institucional no controle do Poder 

Executivo. 

É salutar que existam controles democráticos sobre o Executivo, mas deve haver um 

posicionamento do Ministério Público que acate os princípios da separação dos Poderes e do 

 
51 Artigo originalmente publicado em “O Globo” de 23 de setembro de 2019. 
52 Advogado e ex-ministro da Advocacia-Geral da União 
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desenvolvimento economicamente sustentável, que busca a produção de riquezas e abertura de 

empregos. 

Nesse sentido, torna-se fundamental avaliar se há critérios isonômicos e racionalidade nos 

termos de ajustamentos de conduta na área ambiental no Brasil, e se já existe uma jurisprudência 

administrativa racionalmente rastreável nessa matéria, no rumo do almejado desenvolvimento 

sustentável. 
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SUMÁRIO: 1)  Introdução; 2) Complexidades do regime federativo; 3) (In) eficiência 

administrativa;  4) O Estado e o ativismo judicial; 5) Conclusões. 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

 O Direito Administrativo foi alvo de expressivo processo de evolução e mudança de 

paradigmas nos últimos tempos. Os estudos feitos no passado, há duas ou três décadas, indiciam 

claramente as mudanças que sofreram alguns postulados da matéria, visando à adequação aos 

variados e sucessivos modelos políticos, econômicos e sociais, o que – diga-se de passagem – bem 

reflete o processo de ajustamento do Direito à dinâmica social. 

 Nos estudos sobre formação política, evidencia-se a indissociabilidade entre Estado, 

Direito e sociedade, fatores que se entrelaçam pelos vários elementos de sua fisionomia social. A 

sociedade, como grupamento humano, precedeu a todos, mas foi o Estado que estabeleceu as 

barreiras de contenção para o grupo social, a fim de evitar que colisões individuais pudessem por 



 

63 
 

em risco a própria existência do grupo. O Direito trouxe o quadro organizado de normas 

reguladoras, objeto de sujeição por parte de todos os integrantes da coletividade e do próprio 

Estado, daí advindo o denominado Estado de Direito. 

 Na teoria geral do Estado, como bem registra Dalmo Dallari, o Direito e a Política também 

se plasmam numa unidade da qual se torna difícil separar um da outra. Como sociedade política, e 

alvitrando fins políticos, o Estado participa dessa natureza, coabitando com a jurídica. “Este é o 

aspecto mais difícil e mais fascinante do estudo do Estado, pois introduz o estudioso numa 

problemática extremamente rica, dinâmica e polêmica”, o que retrata uma verdade de conteúdo 

lógico. 53 

 Em tal cenário será desenvolvido o presente estudo – breve estudo – em que apontaremos 

algumas reflexões que nos movem, e também a muitos especialistas, concernentes ao ativismo 

judicial como processo de transformação do Direito Administrativo, com o objetivo de ponderar 

sobre o alcance de metas consideradas como de densa efetividade de suas normas. Aliás, não custa 

salientar que as transformações só se revestem de plausibilidade se os novos parâmetros vierem a 

oferecer resultados, tidos estes como as soluções demandadas pela sociedade. 

 

2. COMPLEXIDADES DO REGIME FEDERATIVO 

 

 O Estado brasileiro adota a forma de federação, marcada como um dos princípios 

fundamentais da república. Na Constituição, o art. 1º refere-se à República Federativa do Brasil, 

constituída por Estados, Municípios e Distrito Federal. No art. 18, o Constituinte reforçou o 

sistema, reiterando a menção à República Federativa do Brasil.  

 Uma das principais características do regime federativo é, sem dúvida, a descentralização 

político-administrativa das entidades integrantes e, por via de consequência, a autonomia 

assegurada às pessoas federativas. O citado art. 18 da Constituição consigna expressamente essa 

garantia: ao referir-se aos entes da federação, afirma serem “todos autônomos, nos termos desta 

 
53 DALMO DE ABREU DALLARI, Elementos de Teoria Geral do Estado, Saraiva, 30ª ed., 2011, pág. 129. 
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Constituição”. A autonomia é marcada por dois aspectos fundamentais: um deles reside na 

permissão de que os membros da federação tenham órgãos governamentais próprios e o outro 

consiste na outorga que se lhes atribui, de um conjunto de competências exclusivas. 54 

 Não obstante, a autonomia, como marcante garantia dos entes federativos, além de dotada 

das garantias derivadas de auto-organização, autogoverno e autoadministração, não representa 

uma liberdade sem limites, e nem seria admissível que assim o fosse, sob pena de instalar-se o 

caos geral na organização político-social. A garantia há de ser exercida nos termos da 

Constituição, como assinala o art. 18, o que significa dizer que se trata de uma garantia limitada e 

condicionada, estando, pois, sujeita a controle de constitucionalidade. 55 

 Em relação ao primeiro desses aspectos, cumpre anotar que o fato de cada ente federativo 

ter seus próprios órgãos e sua própria organização administrativa atrela esse regime, 

inevitavelmente, aos dogmas do Direito Administrativo. Por tal motivo, não é nenhuma heresia 

afirmar que, ao lado de um Direito Administrativo geral, vicejam vários ramos do Direito 

Administrativo de caráter especial. Essa dispersão de postulados e normas espelha, como 

reconhecido pela maioria dos estudiosos, uma das grandes dificuldades no estudo da matéria. 

 Em virtude de tais aspectos, será imperioso reconhecer que a transformação do Direito 

Administrativo, com vistas à sua efetividade, pressupõe o legítimo e adequado exercício dos 

paradigmas relacionados ao regime federativo. Todos compreendemos as dificuldades que cercam 

a execução legítima e democrática do regime, mas urge avançar significativamente para que se 

desvende o grande segredo da federação, vale dizer, a participação individual dos entes amoldada 

à atuação coletiva de todos eles. 

 O termo federação provém do vocábulo latino foedus, que significa aliança, associação. 

Por ser descentralizado política e administrativamente, o regime federativo somente se desenvolve 

com real eficácia se as pessoas integrantes participarem alvitrando a meta que, de resto, é a única 

para todas elas: o interesse público. Não é à toa que os constitucionalistas e cientistas políticos 

remarcam a cooperação como o fator primordial da moderna federação.  

 
54 JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 29ª ed., 2002, pág. 100. 
55 GUILHERME PEÑA DE MORAES, Curso de Direito Constitucional, Atlas, 4ª ed., 2012, pág. 332. 
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 A doutrina alude ao federalismo cooperativo ou de cooperação, para retratar a necessidade 

do associativismo político e administrativo de todos os membros do regime. Averba Celso Ribeiro 

Bastos que, “ao lado da descentralização do poder, a federação apresenta outra faceta muito 

importante: regra geral, ela implica na existência de um fenômeno associativo ou de 

agrupamento de Estados preexistentes”. 56     

 Realmente, o poder que envolve a autonomia político-administrativa gera uma natural 

tendência de isolacionismo e de certa distância em relação aos pares - no caso, os demais entes 

federativos - impondo-se uma reversão de postura em ordem a ser obtida uma atitude de 

colaboracionismo e cooperação, na qual, desprezado qualquer ranço de hierarquia, capricho ou 

interesses pessoais, possam todos aliar-se na única meta admissível no âmbito da gestão pública, 

qual seja, o atendimento das demandas da sociedade. 

 Em mais de uma passagem, a vigente Constituição prega a cooperação entre as pessoas 

federativas. No art. 23, parágrafo único, por exemplo, foi prevista a edição de leis complementares 

veiculadoras de normas para a “cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios” (grifamos), a fim de equilibrar o desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. 

Está claríssimo o objetivo do Constituinte: é a cooperação que dará ensejo ao processo de 

evolução da sociedade em todos os seus vetores. Enfim, é o pêndulo conciliador entre a 

descentralização e a cooperação. 

 Na Constituição, o art. 241, com o texto introduzido pela E.C. 19/98, prevê a celebração de 

consórcios públicos e convênios de cooperação entre as pessoas federativas, visando à gestão 

associada de serviços públicos e à transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Tais instrumentos – de há muito 

existentes, convenhamos – foram mencionados como reforço à ideia de que a cooperação entre as 

entidades é fundamental na federação para o desenvolvimento político, social, econômico e 

administrativo, como já tivemos a  oportunidade de registrar. 57 Trata-se de instrumento de 

democratização calcado na associação de pessoas componentes do Estado. 58  

 
56 CELSO RIBEIRO BASTOS,  Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 11ª ed., 1989, pág. 247. 
57 JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, Atlas, 25ª ed., 2012, pág. 351. 
58 CLARISSA MARQUES, Comentários à Constituição Federal de 1988, coord. por Paulo Bonavides et alii, 
Forense, 2009, p. 2.453. 
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 O Constituinte, como se pode inferir desses axiomas, alvitrou um federalismo dotado de 

relações intergovernamentais, dentro das quais se promove a busca do compartilhamento de 

tarefas, de modo que nenhum ente se sobreponha ao outro, mas, ao contrário, que sua união 

traduza um amálgama em que sobressaia apenas o governo, e não o governo federal, o estadual ou 

o municipal. Cumpre, portanto, avançar na transição entre a descentralização federativa e o 

federalismo cooperativo, realçando-se o fator integração, que consiste na unificação das 

atividades de todos os membros. 59 

 Diante desses lineamentos do regime federativo, será lícito indagar em que ponto se situam 

a transformação e a efetividade do Direito Administrativo, no que concerne ao ativismo judicial.  

 Não é difícil chegar-se a uma resposta facilmente imaginável. A transformação ocorrerá no 

momento em que se concretizar uma real integração entre os membros da federação pátria, 

afastando de vez seu isolamento, partidarismo e capricho, e não raras vezes a busca de interesses 

individualizados e escusos, em favor do atendimento às demandas da sociedade. Além disso, a 

integração permitirá a observância dos postulados e princípios administrativos consolidados na 

Constituição, fato impossível de suceder com o isolacionismo dos entes da federação. 

 A um olhar sobre as relações da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, fica a 

impressão de que cada um desses entes se arroga um poder soberano, esquecendo-se de que sua 

autonomia, traduzida na liberdade de ação e de decisão, é limitada e condicionada aos paradigmas 

estabelecidos na Constituição. Urge que a autonomia não seja um poder sujeito a brios e 

caprichos, e sim a garantia de que, no âmbito das respectivas competências, a gestão pública deve 

considerar o global, e não o parcial. 

 O desenvolvimento político, social, administrativo e econômico da nossa federação espelha 

um permanente desafio. Transformando-se os projetos e ações a cargo dos membros federados, 

profunda transformação recairá, por via de consequência, no Direito Administrativo, eliminando-

se as falhas hoje existentes relativas à observância de princípios administrativos, à probidade das 

condutas de administradores, à gestão no que concerne aos serviços públicos, à eficiência 

 
59 ANDREAS KRELL, Consórcios Públicos e Convênios de Cooperação entre os Entes Federativos, em 
Comentários à Constituição Federal de 1988, ob .colet. org. por Paulo Bonavides et alii, Gen-Forense, 2009, pág. 
2.458. 



 

67 
 

necessária à profissionalização dos agentes públicos, e tantas outras ações reguladas pelo Direito 

Administrativo. 

 A efetividade advirá naturalmente como efeito dessa transformação. Com a integração e 

cooperação dos entes federativos, é lícito augurar que as ações estatais obterão resultados mais 

eficazes, assim considerados aqueles direcionados à única destinatária das atividades do Estado: a 

sociedade. 

 

3. (IN) EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 A descoordenação existente entre as pessoas federativas causa inevitável consequência, 

qual seja, a perda da eficiência na gestão da coisa publica. O fato constitui um paradoxo. Sempre 

se supõe que os regimes centralizados tenham maior dificuldade numa gestão eficiente da 

administração pública, pois que grandes distâncias existem entre o poder central e algumas 

comunas de periferias afastadas. Ao contrário, é de se supor que em regime descentralizado, no 

qual coexistem vários centros de poder, possa a Administração desenvolver-se melhor e com mais 

eficiência. 

 Não é o que ocorre em nossa federação. A despeito do somatório de componentes – União, 

26 Estados, Distrito Federal e mais de 5.500 Municípios – o processo de ineficiência é evidente e 

contra ele se insurge toda a sociedade. Nota-se um total despreparo dos órgãos da Administração 

para uma gestão associada e uma cooperação efetiva para satisfazer os anseios das populações.  

 Na verdade, há uma descrença generalizada na boa gestão e na moralidade administrativa. 

Nossa capacidade administrativa de organização e planejamento se revela um desastre sempre que 

posta à prova. Exemplos flagrantes dessa incompetência são vistos diuturnamente. Um dos mais 

recentes foi mostrado ao mundo todo – a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, com a 

presença do Papa Francisco. A organização foi um inteiro fiasco, a começar pelo engarrafamento 

sofrido pelo veículo papal, com evidente risco para a vida e segurança do Sumo Pontífice. As 

notícias veicularam uma troca de acusações entre os governos federal e municipal, mas, no fim, as 

pessoas acabaram por reputar incompetentes todas as esferas participantes. E nesse simples 

episódio (há outros, evidentemente) ficou clara a falta de cooperação entre os entes federativos. 
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 Nesse mesmo período, fracassou o sistema de transporte público, o metrô teve 

paralisações, táxis cobravam preços escorchantes – enfim, a imprensa do mundo todo ironizou 

essa nossa incapacidade de organizar megaeventos. Houve, pois, um grande ceticismo quanto à 

perspectiva para megaeventos,  como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro em 2016 – nos quais também ocorreu enorme desorganização, a despeito da ilusão de 

muitos sobre nossa (falsa) capacidade empreendedora. 

 Todos esses aspectos parecem desprezar o fato de que a eficiência foi guindada à categoria 

de princípio administrativo no art. 37, caput, da Constituição. O princípio não foi incluído no 

dispositivo sem razão. Seu objetivo foi impor à Administração  a identificação e a busca das 

“qualidades e atributos de uma boa gestão dos interesses públicos e de uma administração 

eficiente”, como já assinalou monografista sobre o tema. 60 

 A doutrina atualmente já avançou no sentido de considerar que a boa administração se 

configura como direito do indivíduo e próprio da cidadania. É preciso, porém, mudar a 

mentalidade de nossos administradores e incutir-lhes o real significado de suas funções. “Urge, 

pois, instaurar uma série de novos hábitos no bojo das relações administrativas”, na advertência 

de Juarez Freitas. 61 

 Sem maior aprofundamento, porque a isso não se voltam as presentes observações, é 

mister reconhecer que, para a Administração, sobrevém um efeito deletério  no que concerne à 

gestão da coisa pública, e esse efeito consiste na invasão da esfera administrativa levada a cabo 

por outros Poderes, que, para tanto, contam com o apoio dos segmentos insatisfeitos da sociedade. 

 O ativismo judicial se deve, em grande parte, à incompetência da Administração Pública. 

 

4. O ESTADO E O ATIVISMO JUDICIAL 

 A clássica teoria da separação de poderes – antiga, mas, com uma ou outra peculiaridade, 

ainda admitida em vários ordenamentos constitucionais modernos – nasceu das ideias de 

 
60 EDUARDO AZEREDO RODRIGUES, O Princípio da Eficiência à Luz da Teoria dos Princípios, Lumen Juris, 
2012, pág. 85. 
61 JUAREZ FREITAS, Direito Fundamental à Boa Administração Pública, Malheiros, 2ª ed., 2009, pág. 19. 
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Montesquieu expostas em seu clássico De l’esprit des lois, no século XVIII, nas quais repudiava a 

concentração de poderes nas mãos de um só governante. É bem verdade que, na visão da maioria 

dos cientistas políticos, o poder é uno e indivisível, mas o pragmatismo do exercício do poder 

reclama, ao menos, uma certa distribuição das funções estatais, visando, inclusive, à sua própria 

organização. 62 

 Dispensada análise mais profunda da teoria da separação de poderes, tem-se como certo 

que, com maior propriedade, deveria ser denominada de teoria da separação de funções. 63 Com 

efeito, a linha teórica adotada por seus idealizadores levou em consideração primeiramente a 

definição das funções do Estado e apenas a partir de tal premissa é que se conceberam os poderes, 

aqui entendidos como as estruturas básicas do Estado. Em outras palavras, haverá tantos poderes 

quantas sejam as funções primordiais do Estado. 

 Na vigente Constituição, a adoção da teoria encontra-se consagrada no art. 2º, em que se 

lê: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. Como bem observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, esse dogma integra o chamado 

núcleo irredutível, e isso porque, em face do art. 60, § 4º, III, sequer será objeto de deliberação a 

proposta de emenda que tenha por fim aboli-la. 64 

 Cada Poder, na teoria da separação de poderes, recebe a atribuição de uma determinada 

função, sendo esta, em linha de princípio, indelegável a Poder diverso. Portanto, cada Poder tem a 

seu cargo uma função típica. Não obstante, está longe de ser absoluta essa distribuição, pois que, 

em algumas passagens do texto constitucional, são abertas exceções para o fim de permitir que o 

Poder desempenhe função que, originalmente, não lhe pertenceria. Formam elas as denominadas 

funções atípicas.  

 O ativismo judicial, movimento que a cada dia mais se acentua, representa a possibilidade 

de o Judiciário proferir sentenças que condenem o Estado ao cumprimento de obrigações de fazer. 

Como regra, tais decisões são firmadas em processos coletivos, com destaque para a ação civil 

pública, regulada pela Lei nº 7.347/85, instrumento destinado à proteção de interesses difusos e 

 
62 A. MACHADO PAUPÉRIO, Teoria Geral do Estado, Forense, 8ª ed., 1983, pág. 241. 
63 A. MACHADO PAUPÉRIO, ob. cit., pág. 242. 
64 MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, vol. 1, 
1990, pág. 19. 
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coletivos. Não tem sido incomum que o autor da ação, habitualmente o Ministério Público, 

formule pretensões prestacionais contra órgãos públicos, as quais, acolhidas pelo julgador, 

ensejam as decisões mandamentais positivas, visando a um facere por parte da  

Administração. 

 Do ponto de vista do direito positivo, tanto esse tipo de pretensão, como a sentença que a 

acolhe, são juridicamente possíveis ante os termos do art. 3º daquela lei – “A ação civil poderá ter 

por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 

Sobre esse aspecto, averba Rodolfo de Camargo Mancuso que a vocação postulatória nessa ação é 

a de obter a prestação específica do objeto, o que se justifica plenamente ante a convicção de que 

indenizações, em muitos casos, não substitui o cumprimento da obrigação. 65 

 Quando o réu na ação é pessoa física ou jurídica de direito privado, a sentença 

determinativa sempre deverá ser cumprida, só não o sendo quando esse cumprimento for 

impossível jurídica ou materialmente. Mas a regra é que a obrigação contida na sentença seja 

devidamente cumprida. Surge, porém, a crise no momento executório desse tipo de decisum 

quando o réu sujeito ao cumprimento é um órgão ou uma pessoa pública, ou seja, quando o réu é o 

Estado. 

 Ao tempo do individualismo processual, não havia espaço para decisões determinativas (ou 

mandamentais) dirigidas a órgãos públicos. Predominava o entendimento de que semelhantes 

decisões espelhariam ofensa ao princípio da separação de Poderes, com indevida ingerência do 

Poder Judiciário no Executivo, fato inadmissível diante dos parâmetros clássicos inscritos na 

Constituição. A exceção corria apenas por conta de mandados de segurança, cuja sentença poderia 

impor à autoridade coatora uma obrigação de fazer. 

 Com o advento dos instrumentos de proteção dos interesse difusos e coletivos – entre eles 

sobressai, sem dúvida, a ação civil pública -, associado esse fato à mais recente interpretação, 

introduzida pelo movimento pós-positivista, de aplicação e eficácia dos princípios constitucionais, 

anteriormente de cunho mais teórico, passaram alguns estudiosos a simpatizar com o ativismo 

judicial, que, a despeito de refletir inevitável ingerência de um Poder no outro, tem sido justificado 

pela necessidade de observância e aplicabilidade daqueles dogmas constitucionais. 
 

65 RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Ação Civil Pública, RT, 6ª ed., 1999, pág. 205. 
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 O fundamento dessa posição consiste em que os direitos fundamentais a prestações não se 

reduziriam a prestações materiais sociais, mas, ao contrário, compreenderiam os direitos 

fundamentais de proteção, esta retratada por medidas ativas visando à execução pelo Estado de 

uma obrigação de fazer com embasamento constitucional. 66 Por outro lado, justificar-se-ia o 

poder de exigibilidade contra o Estado para empregar-se o método de máxima efetividade 

normativa, incluindo-se aí a aplicabilidade efetiva dos princípios constitucionais. 67 

 Não há como se contestar, realmente, a necessidade de serem adotadas medidas pelas quais 

se possa compelir o Estado ao cumprimento de determinados deveres prestacionais. Mas o 

ativismo judicial não prosperou gratuitamente, ou seja, não se desenvolveu sem a existência de 

certos motivos determinantes. Um deles, não o único, mas decerto um dos mais importantes, foi a 

evidente demonstração de ineficiência e desídia que assolou a Administração Pública nos últimos 

decênios. As demandas sociais não tiveram a devida retribuição por parte do Estado. Este não 

acompanhou, como lhe cabia, os propósitos alvejados pela sociedade à medida que se estendia a 

economia de massa e a globalização das relações políticas e sociais. 

 A crua realidade tem mostrado justamente que, não ocupando os espaços que lhe são 

reservados, a Administração Pública se vem resignando com a invasão levada a efeito por decisões 

determinativas proferidas pelos órgãos jurisdicionais. A jurisprudência oferece variados exemplos 

dessa ingerência. O STF, para exemplificar, determinou ao Município de Florianópolis a execução 

de programa de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração 

sexual, invocando como fundamento o art. 227 da Constituição. 68 Entretanto, o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina havia rejeitado a pretensão, ante o argumento de que normas 

programáticas haveriam de ser executadas sob critérios discricionários da Administração, bem 

como das condições de possibilidade, isto é, da reserva do possível. O STF, porém, seguiu linha 

diversa de argumentação e reformou o acórdão catarinense. 

 Não obstante, vários outros pedidos prestacionais têm sido rejeitados por órgãos 

jurisdicionais. Para exemplificar, foi julgado improcedente o pedido formulado pelo Ministério 

Público em ação civil pública, no sentido de que o juiz compelisse o Poder Executivo municipal a 
 

66 DIRLEY DA CUNHA  JUNIOR, Controle Judicial das Omissões do Poder Público, Saraiva, 2004, pág. 282. 
67 MARCOS MASELLI GOUVÊA, O Controle Judicial das Omissões Administrativas, Forense, 2003, pág. 39. 
68 RE 482.611, Rel. Min. Celso de Mello, em 23.03.2010. 
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incluir determinada verba em orçamento. 69  Da mesma forma, indeferiu-se pedido determinativo 

para a contratação de pessoal temporário por Município. 70 Outra pretensão rejeitada foi a 

deduzida pelo Ministério Público, também em ação civil pública, para que o Estado fosse obrigado 

a construir mais estabelecimentos prisionais. 71 

 É óbvio que cada intérprete, de acordo com sua visão e ideologia, oferecerá uma 

justificativa para considerar possível, ou não, o pedido prestacional dirigido a órgãos públicos. 

Nota-se no cenário jurídico uma evidente insegurança por parte de membros do Ministério Público 

e outros autores legitimados para a propositura da ação civil pública, bem como por parte dos 

julgadores e das próprias autoridades públicas, os quais hesitam em considerar, neste ou naquele 

tipo de pretensão, um pedido juridicamente possível ante o princípio da separação de Poderes. Por 

outro lado, emerge uma inevitável e perigosa inobservância do princípio da segurança jurídica, 

hoje claramente reclamado por toda a sociedade. 

 Embora de forma dissimulada, tem-se constatado que o ativismo judicial, quanto mais 

radical, mais denuncia modernidade e socialização, e, não raras vezes, os partidários dessa teoria 

espiolham, com certo desdém, os simpatizantes da posição que preserva a separação de Poderes, 

adjetivados como pertencentes ao arcaísmo e ao modelo conservador. Contudo, seria bom invocar 

a sabedoria romana: in medio, virtus. Tanto é perigoso ampliar a ingerência do Judiciário nos 

misteres próprios da Administração Pública, quanto é inconveniente que nunca haja mandamentos 

determinativos aos órgãos públicos, quando estes se mostrarem omissos ou desidiosos no 

cumprimento de seu dever. 

 Onde estaria o ponto de maior densidade nessa crise de interpretação e aplicação do 

ativismo judicial ? Certamente ele se aloja num fator básico: os limites demarcatórios entre a 

possibilidade ou a impossibilidade jurídica do pedido e da decisão judicial, O que tem causado 

grande perplexidade quanto ao ativismo judicial é exatamente o desconhecimento geral dos limites 

dentro dos quais a ingerência do Judiciário se mostra admissível e aqueles a partir dos quais o 

pedido e a decisão ofenderiam o sistema da separação de Poderes e funções. 

 
69 TJ-RJ, 7ª Câm.Cív., Ap.Cív. nº 14.814/2003, Rel. Des. Caetano Fonseca Costa, publ. em 19.12.2003. 
70 TJ-RJ, 15ª C.Cív., Ag. Instr. nº 6990/2003, Rel. Des. Marilene Melo Alves, publ. em 07.10.2003. 
71 TJ-RJ, 5ª C.Cív., Ap.Cív. nº 19.777/2003, Rel. Des. Humberto Manes, publ. em 03.12.2003. 
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 Não é meramente teórica a discussão, encontrando-se grande perplexidade em várias 

passagens. Há algum tempo, o Ministério Público federal ajuizou ação civil pública contra a 

União, Estado e Município do Rio de Janeiro, na qual pedia que o Judiciário determinasse aos réus 

que tomassem providências para defender a imagem da cidade, arranhada, à ocasião, pelos 

chamados “arrastões”, furtos em grupo, de grande repercussão negativa. A ação – logo se vê – 

estava longe de ter o pedido possível juridicamente, parecendo, antes, resultado de um impulso 

emocional, do que uma medida de efetiva proteção a interesses difusos da coletividade. 

 A imprensa vislumbrou evidente absurdo na ação. Um dos jornais, em breve editorial, 

assim se expressou: “Em resumo: o Ministério Público quer obrigar os governantes a 

governarem. É uma causa nobre, sem dúvida. Mas numa democracia a tarefa de cobrar 

providências dos governantes eleitos é, primordialmente, tarefa dos eleitores – com a arma do 

voto”. 72 Apesar do absurdo, a alguns pareceria possível a pretensão, decerto invocando que teria 

fundamento em algum princípio constitucional – talvez a dignidade da pessoa humana, ou a 

liberdade de ir e vir, ou ainda o direito à segurança. Enfim, a verdade é que, quando o quer, o 

intérprete sempre rebusca determinado princípio, e um deles há de irradiar, ainda que tibiamente, 

algum espectro de conexão com a pretensão. 

 Em tal cenário, seria de indagar qual a transformação a que está sujeito o Direito 

Administrativo na hipótese. Em nosso entender, a transformação passa pela definição efetiva sobre 

o que pode e o que não pode ser postulado no Judiciário, quando se trata de pedido prestacional 

formulado contra órgãos estatais. Ainda há profunda hesitação entre os operadores de direito, 

dando a impressão de que cada conflito é dirimido pela vontade subjetiva do operador jurídico. 

 Parece induvidoso que a transformação dos paradigmas administrativos atuais é que 

ensejará o surgimento da eficiência e efetividade. Não pode haver um padrão desejável de 

resultados sem que haja a definição relativamente a conflitos sociais, sobretudo quando as dúvidas 

repousam justamente na perigosa e delicada intervenção de um Poder sobre atividades do outro, 

em flagrante desrespeito ao dogma da separação insculpido na Constituição. 

 

 
72 Jornal O Globo, de 25.06.2005, pág. 25. 
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5. CONCLUSÕES 

 O presente trabalho teve apenas o escopo de analisar alguns aspectos  do regime federativo 

em cotejo com os dogmas da eficiência administrativa e do ativismo judicial;  

 Em nosso entender, os fatores relativos a esses três aspectos têm grande relevância no 

desenvolvimento do Direito Administrativo Moderno, podendo mesmo dizer-se que constitui seu 

grande desafio. São fatores que, de resto, repontam no processo evolutivo da matéria e que devem 

ser alvo de todos os esforços para conferir-se maior efetividade às relações entre o Estado e os 

administrados. 

 . Impõe-se observar as tendências que visam à melhoria do Estado e à forma como encara 

os reclamos da sociedade. Para isso, deve afastar-se a velha noção de superioridade do Estado ante 

os cidadãos e de poder absoluto sobre os indivíduos. O regime democrático rechaça 

veementemente esse vetusto comportamento. Os tempos modernos demandam uma atuação estatal 

com sentido democrático, em que as populações não subjazem ao Estado, mas, contrariamente, o 

acompanham numa unidade que retrata a permanente busca do interesse público. 

 À evidência, não é fácil a transformação que decorra da necessidade de mudar posturas e 

arraigadas posições do passado. Mas a credibilidade da Administração Pública pressupõe a 

mudança de postura de nossos administradores, pois que essa é a meta que todo o grupo social 

alveja. 

 A federação brasileira precisa amoldar-se às novas realidades sociais e afastar-se do 

maniqueísmo que dirige a sua administração. A falta de eficiência da Administração rende ensejo 

a que espaços que lhe são reservados acabem por ser ocupados por outros segmentos do Poder, 

numa clara distorção do sistema da separação de poderes. 

 Cumpre, afinal,  não incidir nos equívocos do passado. Melhor é corrigi-los e percorrer 

novos caminhos, ainda que sujeito a outros equívocos. Por tal motivo, valem aqui as palavras de 

Bertrand Russell: “Por que repetir os velhos erros, se há tantos erros novos para cometer ?”  

 

------------------------------------------------------- 
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EFEITO CARONA: A VITÓRIA DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA SOBRE O 

FORMALISMO EXTREMO 

Valter Shuenquener de Araujo73 

 

O efeito carona é um instituto jurídico destinado a permitir que a Administração Pública 

utilize um cadastro de fornecedores de outro órgão ou entidade da Administração resultante da 

adoção do sistema de registro de preços. A expressão “efeito carona” decorre da circunstância de 

uma pessoa administrativa, denominada de órgão não participante, pegar carona na ata de registro 

de preços de quem licitou. 

O registro de preços é um sistema de contratação pública em que ocorre a seleção de 

fornecedores pela Administração por meio de um cadastro com validade de um ano74. É 

regulamentado no âmbito federal pelo Decreto nº 7.892/2013 e proporciona enorme utilidade para 

a Administração. Sua principal virtude é a de estimular algo valioso e raro em nosso país: o 

planejamento. É que ele origina uma ata com o nome de fornecedores a serem possivelmente 

contratados por quem realizou a licitação, bem como por outras pessoas integrantes da 

Administração. 

O efeito carona estava inicialmente previsto no revogado art. 8º do Decreto nº 3.931/01. 

Atualmente, é regulamentado pelo Decreto nº 7.892/13 que, em seu artigo 22, fixa as regras a 

serem atendidas para que a ata de registro de preços seja utilizada por órgão ou entidade não 

participante da licitação. A sua adoção permite, por exemplo, que uma autarquia federal contrate 

fornecedores cadastrados pela União.  

A adoção do efeito carona tem suscitado inúmeras controvérsias quanto à sua juridicidade, 

especialmente porque a sua indevida utilização pode caracterizar ofensa à exigência constitucional 

de licitar. Temos sustentado que o instituto não é inconstitucional ou ilegal, mas sua eventual 

utilização sem limites é que pode ensejar situações inaceitáveis. O que se deve evitar, portanto, é a 

 
73 Doutor em Direito Público pela UERJ. KZS pela Universidade de Heidelberg-Alemanha. Professor Adjunto de 
Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ. Conselheiro do CNMP (2015-2020). Juiz Federal. 
74 Art. 15, §3º, III, da Lei nº 8.666. 
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vulgarização e o seu emprego desprovido de parâmetros mínimos capazes de prestigiar o dever 

geral de licitar. 

Existem inúmeras críticas ao emprego do efeito carona no Brasil. Contudo, a compreensão 

do Direito Administrativo focada na presunção de boa-fé que permeia as relações jurídicas, 

amparada por uma abordagem principiológica desapegada do formalismo burocrático e plasmada 

na lógica de que o efeito carona produz expressivas vantagens para o Estado e para a sociedade é 

uma medida que descortina a sua juridicidade. 

Uma das principais críticas ventiladas pela doutrina contra o efeito carona é a de que ele 

representa uma burla à exigência de licitar. Como aceitar que uma entidade que não licitou possa 

contratar fornecedores sem licitação?  

 Com efeito, em uma rápida leitura, parece inadmissível que uma entidade da 

Administração possa contratar fornecedores cadastrados por outra que licitou. No entanto, o 

referido instituto, que aproveita a cotação de preços já realizada em ambiente competitivo, evita 

uma desnecessária repetição do procedimento licitatório, conferindo celeridade à contratação 

pública e, o mais relevante, com observância dos princípios constitucionais sobre o tema, 

especialmente os da impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia. A carona pressupõe a 

existência de uma licitação prévia, válida e já encerrada. O empréstimo do resultado do certame 

não o faz desaparecer. A licitação não é um fim em si mesmo, mas um procedimento para se 

identificar aquele que pode ser contratado pela Administração em melhores condições. E isso o 

efeito carona não aniquila. No mesmo sentido, confira-se o que sustenta Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes: 

Os fundamentos de lógica que sustentam a validade do Sistema de Registro de Preços e do 

sistema de “carona” consistem na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e 

desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa75 

 Sob a ótica do princípio da igualdade, o efeito carona, também, não origina qualquer vício. 

É que todos os particulares podem participar de uma licitação para a formação de um cadastro de 

 
75 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Carona em sistema de registro de preços: uma opção inteligente para 
redução de custos e controle, p. 8. Disponível em: http://www.jacoby.pro.br/Carona.pdf. Acesso em 18/05/2017. 
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fornecedores e serem agraciados com a superveniente adesão de terceiros à ata de registro de 

preços. 

 No que concerne ao princípio da impessoalidade, também não entrevejo qualquer 

anomalia. A entidade que pega carona no registro de preços contratará fornecedores que já 

venceram uma licitação. Não se pode escolher quem não está cadastrado e só recebe este status 

quem venceu a competição. Assim, não há privilégio a quem quer que seja. A cotação de preços já 

ocorreu, bem como a salutar competição entre particulares para que se conheça o vencedor capaz 

de fornecer em melhores condições para a Administração. 

Ademais, a limitação do efeito carona a cem por cento dos quantitativos dos itens do edital 

e registrados na ata de registro de preços (art. 22, §3º) reduz, substancialmente, o risco de o 

instituto ser empregado para favorecer os vencedores da licitação com aquisições muito superiores 

àquelas previstas originalmente.  

Como se não bastasse, o §4º do art. 22 do Decreto 7.892 também fixa um adicional limite 

para evitar favorecimentos indevidos aos fornecedores cadastrados. O citado dispositivo limita o 

quantitativo total de adesões a cinco vezes o montante de cada item registrado no edital, a fim de 

evitar, por exemplo, que uma licitação de um milhão de reais origine contratos que totalizem um 

valor superior a um bilhão. Nítida evolução em relação ao Decreto nº 3.931 que não previa tal 

restrição. 

 Sob outro prisma, a eventual crítica de que o efeito carona pode inviabilizar a contratação 

pelo órgão que licitou também não merece prosperar. É que o art. 22 do Decreto 7.892/13 

estabelece que o efeito carona depende da “anuência do órgão gerenciador” (caput) e que só 

poderá ocorrer “desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes” (§2º). Dessa forma, se quem realizou 

a licitação não pretender correr o risco de que seus fornecedores tenham dificuldades extremas 

para honrar as obrigações assumidas, não autorizará a adesão de terceiros à ata de registro de 

preços. 
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Do ponto de vista do fornecedor, também não há qualquer problema. Cabe a ele avaliar se 

aceita ou não o fornecimento decorrente do efeito carona. Assim, não se impõe ao fornecedor uma 

obrigação excessiva não assumida quando da realização da licitação.  

A ausência de previsão legal expressa sobre o efeito carona também não impressiona. É 

que a Lei nº 8.666 menciona o sistema de registro de preços como procedimento de contratação, 

cabendo a um Decreto regulamentar o seu funcionamento. Foi no detalhamento do referido 

sistema que surgiu o efeito carona, existindo, portanto, fundamento de validade legal para o 

instituto. O princípio da legalidade é, por essa razão, atendido plenamente. 

A essa altura, cumpre-nos transcrever a abalizada opinião de Egon Bockmann Moreira e 

Fernando Vernalha Guimarães sobre o tema: 

A possibilidade da “carona”, desde que transparente, é altamente 

eficiente e econômica para órgãos e entidades de menor envergadura, os 

quais porventura arcariam com custos proporcionalmente elevados para a 

realização da indispensável licitação.  (...) trata-se de perspectiva de 

colaboração interorgânica que deve ser prestigiada pela Administração 

Pública.76 

Em suma, a racionalização e desburocratização resultantes do efeito carona não ofendem 

qualquer princípio ou regra de nosso ordenamento jurídico. Ao revés, prestigiam, sobremaneira, a 

eficiência e a economicidade, desde que, tal como previsto no Decreto nº 7.892/13, o instituto seja 

utilizado com balizas moralizadoras capazes de impedir o favorecimento indevido de fornecedores 

cadastrados. 

 

 

  

 
76 MOREIRA, Egon Bockmann e GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública. A Lei Geral de Licitação – 
LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. 2ª edição, atualizada, revista e aumentada. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 452.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO BRASIL 

UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Valter Shuenquener de Araujo77 

Sumário. 1) Introdução. 2) Em busca de um conceito e função para o Direito Administrativo 
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Resumo: Este texto destina-se a analisar o Direito Administrativo Sancionador brasileiro no que 

tange às dificuldades enfrentadas por este novo ramo do Direito Administrativo. As reflexões 

sobre os problemas existentes nessa matéria e que originam uma profunda inconsistência no 

sistema brasileiro de punição administrativa é acompanhada de sugestões para o seu 

aprimoramento. 

 

Abstract: This paper is intended to analyze the Brazilian Administrative Sanction Law regarding 

the difficulties faced by this new branch of Administrative Law. The thinking on the existing 

 
77 Doutor em Direito Público pela UERJ. KZS pela Universidade de Heidelberg-Alemanha. Professor Adjunto de 
Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ. Conselheiro do CNMP (2015-2020). Juiz Federal. 
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problems in this subject, problems that originate a deep inconsistency in the Brazilian system of 

administrative punishment are accompanied by suggestions for its improvement. 

 

Palavras-chave: Direito Administrativo Sancionador – Direitos Fundamentais – Regulação – 

Comunicabilidade de instâncias – Sanção. 

 

Key words: Sanctioning Administrative Law – Fundamental Rights - Communicability of 

instances – Sanction. 

 

1) Introdução 

No Brasil, a recente expansão do Direito Administrativo sancionador está relacionada aos 

mais diversos fatores, mas três merecem um maior destaque. O primeiro decorre do crescente 

dinamismo da sociedade contemporânea, que impõe uma atuação mais célere e técnica dos 

agentes estatais responsáveis pela regulação da atividade econômica. A sociedade contemporânea 

reclama um dinamismo que o Direito Penal e os mecanismos sancionatórios tradicionais não 

oferecem. 

O segundo incentivo resulta do novo papel que o Estado passou a exercer a partir da 

segunda metade da década de 1990 por influência do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado. Ao ensejar o afastamento estatal da execução direta de atividades, o referido documento 

exige do Estado a criação de um ambiente normativo, inclusive no campo do regime sancionador, 

mais previsível, estável, justo, proporcional e, sobretudo, capaz de estimular comportamentos 

economicamente positivos. 

Uma terceira causa para a expansão do direito administrativo sancionador tem origem na 

frustração generalizada com a efetividade do Direito Penal. Hodiernamente, a descriminalização 
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resultante da ideia de um Direito Penal mínimo é acompanhada de um forte movimento de 

administrativização.78 

Na pós-modernidade, ou modernidade líquida de Baumann, os movimentos de 

criminalização e administrativização se complementam de forma não linear e não sistemática. Daí 

não ser tão fácil responder à pergunta sobre o que deve pertencer ao Direito Penal e o que precisa 

fazer parte do Direito Administrativo Sancionador.  

Presenciamos, no dizer de Sanchez García de Paz, em seu livro sobre o Direito Penal 

moderno, tanto uma “fuga do Direito Penal” quando uma “fuga para o Direito Penal”.79 Há uma 

verdadeira simultânea administrativização do Direito Penal e uma penalização do Direito 

Administrativo. 

Analisando o contexto espanhol, Manuel Gómez Tomillo e Iñigo Sanz Rubiales destacam 

que o incremento da atividade administrativa naquele país originou um aumento expressivo do 

poder sancionatório da Administração.80 Tal fenômeno, também, pode ser presenciado no Brasil e 

sem que haja um amadurecimento teórico deste ramo específico do direito. Esta expansão também 

não foi acompanhada de uma lógica racional. Ocorreu o que podemos denominar de 

“superposição de estratégias punitivas”.81 O aparecimento das sanções se deu em quantidade e 

intensidade variadas, ausente qualquer planejamento de como elas poderiam estimular 

comportamentos positivos. 

No direito espanhol, há uma forte aproximação do Direito Penal com o Direito 

Sancionador sendo usual a expressão “Derecho Penal Administrativo”. Manuel Gómez Tomillo e 

Iñigo Sanz Rubiales defendem, por exemplo, uma superposição de sistemas punitivos e 

 
78 É bem verdade que, em algumas matérias específicas, tal como no direito do trânsito, o movimento tem sido oposto, 
pois há uma criminalização de condutas antes tidas exclusivamente como infrações administrativas. 
79 SANCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela penal. 
Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1999. 
80 TOMILLO, Manuel Gómez; RUBIALES, Iñigo Sanz. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría 
y Práctica del derecho penal administrativo. Tercera edición. Navarra: Aranzadi, 2013, p. 47. 
81 No mesmo sentido, confira-se MEDEIROS, Alice Bernardo Voronoff de. Direito Administrativo Sancionador no 
Brasil: justificação, interpretação e aplicação. Tese de Doutorado: Rio de Janeiro, 2017, p. 21. 
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reconhecem uma clara “relación de vasos comunicantes” entre o Direito Penal e o 

Administrativo.82 

Na Alemanha, a mesma circunstância se repete. Inúmeros trabalhos científicos sobre 

infrações administrativas são escritos por penalistas. São exemplos, livros escritos por Joachim 

Bohnert, professor aposentado de direito penal de Berlim83 e Wolfgang Mitsch, professor de 

Direito Penal da Universidade de Potsdam.84 Os dois estudam o direito das infrações 

administrativas (Ordnungswidrigkeitenrecht). Não é incomum, portanto, que, no direito 

estrangeiro, se adote uma visão de unidade no direito punitivo estatal capaz de aproximar o Direito 

Administrativo do Penal. 

A diversidade de propósitos desses dois ramos do direito deveria, entretanto, afastar a 

conclusão da unidade do poder repressivo/sancionador estatal. Não há uma autêntica relação de 

vasos comunicantes entre esses dois ramos do direito, mas um regime de comportas que são 

abertas sempre que há razões para que um instituto de Direito Penal também seja aplicado ao 

Direito Administrativo. 

A rápida expansão do Direito Sancionador não permitiu seu amadurecimento teórico e são 

feitas equiparações com o Direito Penal, sem que haja uma reflexão mais profunda sobre quais 

institutos e garantias desse ramo do direito poderiam alcançá-lo. O que a sanção do Direito 

Administrativo pretende não é exatamente o mesmo que a o do Direito Penal. Naquele, a sanção 

tem nítido propósito regulatório, ordenador e de estímulo a determinados comportamentos, e não 

um predominante objetivo de impor um castigo. A sanção administrativa, assim, não tem o caráter 

retributivo como o seu objetivo principal. 

No Brasil, o ambiente do Direito Administrativo Sancionador é caótico, inseguro, 

desprovido de uma racionalização e, sobretudo, fundado em noções generalistas e 

principiológicas. Interesse público, proporcionalidade, ordem pública, a bem do serviço público 

são conceitos vagos frequentemente empregados, tanto na construção das normas abstratas, quanto 

 
82 TOMILLO, Manuel Gómez; RUBIALES, Iñigo Sanz. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría 
y Práctica del derecho penal administrativo. Tercera edición. Navarra: Aranzadi, 2013, p. 49. 
83 BOHNERT escreveu comentários sobre a lei alemã de infrações administrativas. BOHNERT, Joachim. OWiG. 
Ordnungswidrigkeitengesetz. Kommentar. München: Beck 2003. 
84 MITSCH, Wolfgang. Recht der Ordnungswidrigkeiten. Berlin: Springer, 2005. 
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na sua intepretação e aplicação (através da fundamentação). Temos um campo fértil para decisões 

arbitrárias e ineficientes em matéria de sanção. Na seara disciplinar, por exemplo, a legislação está 

repleta de conceitos jurídicos indeterminados para descrever uma infração funcional e a invocação 

do estado de sujeição especial inerente a esta esfera punitiva é feita como justificativa para, não 

raras vezes, validar o inaceitável à luz da segurança jurídica e da proporcionalidade. O excesso de 

incertezas no sistema punitivo brasileiro é capaz de arruinar os mais diversos direitos 

fundamentais do cidadão. Propriedade, liberdade, segurança, dignidade e igualdade são exemplos 

de direitos fundamentais que podem ficar comprometidos em um Estado Democrático de Direito 

incapaz de adotar um mínimo de racionalidade no seu sistema sancionador.  

 

2) Em busca de um conceito e função para o Direito Administrativo Sancionador 

O Direito Administrativo Sancionador (DAS) é um novo ramo do direito85 que volta sua 

atenção para o estudo da criação e aplicação de normas jurídicas direcionadas a impedir 

comportamentos indesejados dos cidadãos e a promover estímulos positivos capazes de originar 

hábitos favoráveis ao pleno desenvolvimento de uma sociedade. O DAS alcança os mais diversos 

ramos do Direito Administrativo, compreendendo o poder disciplinar, poder de polícia, o controle 

exercido pelo Tribunal de Contas ou qualquer outra seara capaz de sujeitar o indivíduo a uma 

sanção. 

A sanção decorre do descumprimento do particular de uma determinada norma jurídica e 

ela tem um efeito coercitivo, em regra, negativo. Tal como ocorre em matéria de improbidade 

administrativa, a aplicação da sanção poderá depender de uma decisão judicial, e aí teremos, no 

dizer de Fábio Medina Osório, o DAS judicializado.86 Essa nova disciplina jurídica tem seu foco 

na conformação do comportamento dos particulares, de modo a evitar que atuem contrariamente 

ao interesse público (olhar prospectivo e conformativo). Nesse contexto, a atuação sancionadora 

 
85 No Brasil, a primeira monografia intitulada Direito Administrativo Sancionador é publicada em 2000 por Fábio 
Medina Osório. Pela sua qualidade e pioneirismo, é obra de consulta obrigatória. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito 
Administrativo Sancionador. 3ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
86 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 38. 
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da Administração Pública também se revela como uma relevante medida de gestão e deve ser 

utilizada como uma técnica regulatória. 

A sanção deve provocar uma mudança comportamental, precisa neutralizar ganhos 

resultantes da prática da infração, tem de ser dirigida especificamente para o segmento a que se 

dirige e ser proporcional, de modo a equilibrar o castigo com a gravidade da conduta. Aliás, a 

recente alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) espelha esta 

preocupação de se ter uma função regulatória na sanção. O administrador público que sanciona 

deve, por exemplo, considerar os efeitos de sua decisão, verbis: 

Art. 20 - Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 

decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão. 

Sob a ótica funcional, a sanção não pode ser entrevista como um mero castigo, mas como 

uma punição orientada para prevenir futuros ilícitos da mesma natureza por meio do seu papel 

dissuasório ou preventivo. As deterrence theories (teorias dissuasória) partem da premissa de que 

a punição decorre de uma necessidade econômica.87 Ao fazerem uma análise de custos e 

benefícios, os cidadãos evitariam comportamentos capazes de originar resultados desfavoráveis 

em que os custos superariam os benefícios. Evita-se o comportamento caro caracterizado pelo 

ilícito. Daí a relevância de termos um regime jurídico aparelhado com uma fiscalização eficaz e 

dotado de sanções hábeis a desestimular condutas ilícitas. A punição deve ser equilibrada para, de 

um lado, não estimular o que é errado, quando for excessivamente baixa e houver um risco 

diminuto de ser aplicada, e de outro, para não inibir o desempenho de uma atividade econômica 

naquelas hipóteses em que a sanção se mostrar excessiva. 

A conduta ilícita pode afetar, assim, as atividades econômicas e a produção de riqueza, e, a 

depender do modo como a sua prática é desestimulada, teremos um modelo sancionador eficiente 

ou inábil para proporcionar o desenvolvimento de um Estado. Nesse contexto, a economia 

comportamental terá um papel fundamental no estudo e aprimoramento de um regime 

sancionador. Fatores psicológicos e culturais podem afetar o racionalismo econômico na 

 
87 Para um aprofundamento no tema, confira-se o pioneiro e clássico trabalho de Ronald Coase sobre o problema do 
custo social. COASE, Ronald. The problem of social cost. . Journal of Law and Economics. V.3 p 1-44, 161. 



 

86 
 

mensuração do regime punitivo e também interferem na vontade do cidadão de cumprir a regra do 

jogo. Para o aprimoramento do sistema punitivo da Administração, é preciso ter uma visão de 

conjunto, uma visão de sistema que considere aspectos sociológicos, culturais, econômicos, 

inclusive os comportamentais.  

Sob outra perspectiva, além da função geral do DAS, cada sanção também possui um 

objetivo específico. A multa, por exemplo, desempenha um papel completamente distinto da 

proibição de contratar com a Administração. Por isso, o arranjo estrutural das sanções deve 

propiciar um ambiente punitivo racional e eficiente. Eficiência é, aliás, algo fundamental em 

qualquer modelo sancionador. De nada adianta o Poder Público criar multas, se elas não forem 

efetivamente aplicadas e, se aplicadas, não tiverem como ser arrecadadas. É preciso, portanto, que 

haja um monitoramento contínuo da eficácia das sanções existentes. E o TCU tem feito um 

excelente papel nesse monitoramento. 

Recentemente, o TCU monitorou e fez levantamentos sobre as principais características, 

deficiências e oportunidades de melhoria inerentes à arrecadação de multas administrativas 

aplicadas por agências reguladoras e demais órgãos federais de regulamentação, fiscalização e 

controle. Foram fiscalizados inúmeros órgãos federais com competência sancionadora.88 O 

relatório de acompanhamento produzido apontou que, entre 2011 e 2014, quatorze agências 

reguladoras e outros órgãos públicos, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), recolheram o equivalente a 6,03% do valor das multas aplicadas no mesmo período.89 

Nesse período, as agências aplicaram 1,448 milhão de multas totalizando R$ 26,197 bilhões. 

Contudo, foram arrecadados, apenas, R$ 1,579 bilhão, ou seja, 6,03% do total. O referido 

monitoramento atesta que, no lapso temporal ora referido, a Susep arrecadou o equivalente a 

0,13% do que aplicou em multas nesse mesmo período. Já o Banco Central arrecadou 4%, a 

Anatel, 4,81%, e o CADE, 5,01%. Em um cenário ineficiente como este, é fundamental pesquisar 

 
88 Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU), Agência Nacional de Águas (ANA), 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional do 
Cinema (Ancine), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Banco Central do Brasil (Bacen), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 
Superintendência de Seguros Privados (Susep). 
89 A análise foi feita no processo nº 029.688/2016-7 (Acórdão 1970/2017- Plenário). 
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soluções para que as sanções tenham a efetividade esperada quando da sua criação, sob pena de se 

instaurar uma generalizada crença de que o descumprimento do ordenamento traz mais benefícios 

do que desvantagens. E, nessa altura, vale o registro de que não só a sanção pode comprometer 

direitos fundamentais, como, também, e com a mesma intensidade e gravidade, a falta de 

efetividade do Direito Sancionador. 

Na mencionada análise, a área técnica do TCU alertou que agências e entidades que 

possuem algum mecanismo extra de punição, além das multas, possuem mais chances de 

receberem as multas aplicadas. A ANAC, por exemplo, informou que quando um crédito seu é 

inscrito em dívida ativa, o devedor deixa de ter acesso aos serviços da agência. Coincidência ou 

não, os dados do TCU demonstram que a citada agência apresenta os melhores índices dentre 

todos os órgãos e agências monitorados, tendo arrecadado o equivalente a 34,74% do valor de 

multas aplicadas no período de 2011 a 2014. Percebe-se, assim, que a análise criteriosa da 

efetividade do sistema sancionador, tal como a realizado pelo TCU, pode aprimorar o modo como 

o Estado exerce o seu poder punitivo, seja através da criação de mecanismos indiretos de coerção 

ou por outros meios mais eficazes do que a execução fiscal da multa. 

 

3) Dificuldades enfrentadas pelo Direito Administrativo Sancionador no Brasil 

 Uma análise mais detida do DAS no Brasil nos permite concluir que há sérias dificuldades 

a serem enfrentadas para se chegar a um ambiente mais racional nessa matéria. Dentre as 

existentes, as que mais chamam atenção podem ser identificadas, nos seguintes termos: i) 

Federalismo despreocupado com a sistematização do Direito Administrativo Sancionador; ii) Falta 

de um catálogo de direitos e institutos do Direito Penal que possam ser transportados para o 

Direito Administrativo Sancionador; iii) Dúvidas sobre os limites de atuação punitiva do 

Administrador diante do princípio da legalidade, e iv) Falta de uma lei geral no Brasil sobre 

Direito Administrativo Sancionador. 

 

3.1) Federalismo despreocupado com a sistematização do Direito Administrativo 

Sancionador 
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O DAS guarda uma relação muito próxima com o poder de polícia e com o disciplinar, 

áreas em que impera a diretriz de que a competência normativa é de cada um dos entes da 

federação, uma consequência da autonomia a eles constitucionalmente assegurada. Todavia, essa 

característica tem originado situações curiosas, injustas e incoerentes, em razão da total falta de 

atenção à criação de um modelo de federação minimamente harmônica.  

Em matéria ambiental, por exemplo, todos os entes da federação podem atuar tanto na 

formulação da ordem de polícia quanto nas etapas de consentimento, fiscalização e sanção. E não 

há, no Brasil, uma criteriosa e profunda análise sobre como criar um mecanismo realmente eficaz 

para a harmonização racional do sistema punitivo nessa seara, a fim de se conciliar a necessidade 

de proteção do meio ambiente, sem qualquer retrocesso, com a meta de se promover o 

desenvolvimento econômico sustentável do nosso país. Não se desconhece o papel do SISNAMA 

– Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem como órgão consultivo o CONAMA, órgão 

integrado por autoridades estatais de todos os entes da federação e por representantes da sociedade 

civil. A dificuldade, contudo, é a de se ter uma interação firme, perene e totalmente integrada 

nessa matéria. A eventual sistematização normativa nem sempre corresponde a uma real harmonia 

na aplicação das regras e obstaculiza a superposição de sanções pela prática de uma mesma 

conduta.  

No âmbito do poder disciplinar, seara em que o DAS também incide, há os mais variados 

exemplos de situações difíceis de serem compreendidas sob a ótica da justiça e da coerência, 

mesmo em uma federação que reclame variações normativas em virtude de peculiaridades 

regionais e locais. A título de ilustração, caso um membro do Ministério Público pratique a 

infração disciplinar de revelar um segredo que conheça em razão do cargo, ele será punido no 

Espirito Santo90 com a pena de censura e com a pena de demissão no Mato Grasso do Sul.91 

Diferenças nas consequências da infração que não encontram fundamento na federação. Que 

peculiaridade regional legitima este tipo de tratamento desigual? A análise do modo como os entes 

da federação encaram o DAS impõe que seja repensado o modelo punitivo adotado no Brasil, de 

modo que ele possa atingir, de forma racional e coerente, os seus primordiais objetivos de 

 
90 Arts. 127 e 130 da LC nº 95/1997 do estado do Espírito Santo. 
91 Arts. 176 e 178 da LC nº 72/1994 do estado de Mato Grosso do Sul. 
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estimular comportamentos positivos, punir as condutas ilícitas e de organizar a liberdade e 

propriedade, visando à formação de um ambiente propício à produção de riqueza. 

 

3.2) Falta de um catálogo de direitos e institutos do Direito Penal que possam ser 

transportados para o Direito Administrativo Sancionador.  

 Outra dificuldade que pode ser identificada no atual estágio de desenvolvimento do DAS 

no Brasil está relacionada à ausência de um mínimo consenso em relação a quais institutos do 

Direito Penal podem ser utilizados na seara administrativa. Não se tem certeza se são aplicáveis ao 

Direito Sancionador institutos como o in dubio pro reo, nemo tenetur se detegere (princípio da 

não auto-incriminação), continuidade delitiva, presunção da inocência, princípio da reserva legal 

estrita, menoridade penal, princípio da insignificância, retroatividade da lei mais benéfica, 

irretroatividade da lei mais gravosa. 

 Inúmeros princípios e garantias do Direito Penal amadureceram por séculos e foram objeto 

de reflexões críticas das mais variadas, o que não pode ser dito a respeito de grande parte dos 

institutos do DAS, ramo mais incipiente do direito e que ainda não desenvolveu uma teoria capaz 

de identificar, sem casuísmos, quais institutos devem ser transportados da seara criminal para a 

administrativa. E a acomodação de institutos seculares do Direito Penal no DAS pode favorecer 

uma hermenêutica que contribua para os propósitos de segurança jurídica, previsibilidade e 

prevenção, valores fundamentais para este novo ramo do direito. Como exemplo, a despeito da 

ausência de previsão legal, é mais do que razoável adotar no DAS a universal ideia que gravita no 

Direito Penal de que a cogitação não deve ser punida (Gedanken sind Zollfrei, cogitationis 

poenam nemo patitur). 

Não defendemos uma transposição automática de todos os institutos do Direito Penal para 

o Administrativo, especialmente porque aquele não tem os mesmos propósitos deste último. O 

Direito Administrativo Sancionador tem peculiaridades diversas das do Direito Penal. Seu olhar 

prospectivo e não meramente punitivo impossibilita o reconhecimento de que todos os princípios e 

institutos penais alcançam o DAS. Legalidade estrita, culpabilidade e tipicidade são institutos do 

Direito Penal que, verbi gratia, não podem ser utilizados pelo DAS sem uma maior reflexão 
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crítica. Seria impensável, nessa linha, prejudicar o infrator no âmbito do Direito Sancionador com 

amparo em instituto do Direito Penal não previsto expressamente naquela esfera punitiva. Ressoa 

inadmissível uma interpretação que expanda institutos in malam partem, o que ocorreria em 

relação à tentativa, circunstâncias agravantes, normas sobre participação no ilícito etc. No dizer de 

Manuel Gomez Tomillo e Iñigo Sanz Rubiales, a aplicação dos princípios do Direito Penal no 

Direito Administrativo Sancionador não equivale a uma identidade plena, a uma intercambialidade 

de regras (intercambialidad de reglas).92 

Outro fator a ser destacado é o de que, caso haja uma completa dissonância entre os 

institutos do Direito Penal e os do DAS, isso pode influenciar a estratégia estatal de criação de 

punições. Nessa perspectiva, na hipótese de o Direito Administrativo Sancionador não 

proporcionar garantias semelhantes às do Direito Penal, o Estado optará por tornar infração 

administrativa o que antes era crime. 

Sob outro prisma, a tese da existência de uma relação de sujeição especial entre o Estado e 

o destinatário do poder disciplinar não autoriza a redução de garantias do administrado e a não 

incidência de institutos penais nessa seara. A relação especial de sujeição inerente ao poder 

disciplinar não é suficiente para diminuir as garantias do infrator. No mesmo sentido, Manuel 

Gomez Tomillo e Iñigo Sanz Rubiales defendem que “el fácil recurso a la categoria de relaciones 

de especial sujeción no resulta suficiente para fundamentar uma reducción de derechos”.93 

 

3.3) Dúvidas sobre os limites de atuação punitiva do Administrador diante do princípio da 

legalidade 

O DAS reclama, de um lado, um novo e mais flexível olhar sobre o princípio da 

legalidade, especialmente porque utiliza os mais variados conceitos jurídicos indeterminados para 

a sua concretização. Por outro, como o Direito Sancionador origina restrições a direitos, tal 

circunstância pode, em sentido contrário ao que anteriormente destacado, dificultar a aceitação da 

 
92 TOMILLO, Manuel Gómez; RUBIALES, Iñigo Sanz. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría 
y Práctica del derecho penal administrativo. Tercera edición. Navarra: Aranzadi, 2013, p. 117. 
93 TOMILLO, Manuel Gómez; RUBIALES, Iñigo Sanz. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría 
y Práctica del derecho penal administrativo. Tercera edición. Navarra: Aranzadi, 2013, p. 258. 
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maior flexibilidade do princípio da legalidade, quando em comparação com a sua utilização no 

Direito Administrativo em geral. Há, assim, um estado de tensão permanente no âmbito do DAS 

que ora apoia a elasticidade do princípio da legalidade, ora a desestimula. De todo modo, a lei 

precisa estabelecer limites razoavelmente precisos para a identificação da conduta ilícita e da 

infração a ser aplicada. O administrador público não pode ter total liberdade para criar infrações e 

sanções de maneira a comprometer a segurança jurídica, por exemplo.  

A lei deve estabelecer parâmetros mínimos das condutas e das sanções. Em caso de 

deslegalização, por exemplo, o legislador deve, no mínimo, estabelecer os parâmetros capazes de 

se identificar quais são as infrações a serem reprimidas pelo administrador e as possíveis sanções. 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a lei pode estipular que o 

administrador vai detalhar por ato infralegal a infração ou mesmo a sanção.94 Ou seja, a própria lei 

é que deverá transferir, de forma clara, a competência para o administrador. Não se tem admitido, 

portanto, a teoria dos poderes implícitos em relação ao Direito Sancionador para permitir que o 

administrador crie as infrações e sanções sem que o legislador tenha previsto essa possibilidade 

expressamente. 

De toda forma, a legalidade estrita típica do Direito Penal não pode ser automaticamente 

transportada para o Direito Administrativo Sancionador. Uma das razões é o fato de o texto 

constitucional nada prever no sentido de que o detalhamento das sanções e infrações precisa ser 

feito por lei. Para o Direito Penal, a Constituição da República exige expressamente que haja lei 

anterior para definir um crime (art. 5º, XXXIX), mas nada há com este mesmo teor para a criação 

de infrações e sanções administrativas.95 

 
94 STJ, AgRg no AgRg no AREsp 509.391Rel. Min. Mauro Campbell, Data julgamento em 02/09/2014; REsp 
324.181, Rel. Min. Eliana Calmon. 
95 Em sentido contrário, Rafael Munhoz de Mello entende que “o ilícito administrativo e a respectiva sanção sejam 
criados por lei formal. (...) Trata-se de aplicação, no direito administrativo, do princípio nullum crimen, nulla poena 
sine lege, previsto no inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal”. MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios 
constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 120. O STF, ao julgar o pedido de medida cautelar na ADI 1.823, reconheceu a 
impossibilidade de o IBAMA instituir taxa no exercício do poder de polícia e de aplicar sanções com inobservância ao 
princípio da legalidade estrita. Segue a ementa do julgado: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 5º, 8º, 9º, 10, 13, § lº, E 14 DA PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO IBAMA. Normas por meio das 
quais a autarquia, sem lei que o autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e estabeleceu 
sanções para a hipótese de inobservância de requisitos impostos aos contribuintes, com ofensa ao princípio da 
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Para nós, é mais do que recomendável aceitar o discurso da legalidade flexível no âmbito 

do DAS, mormente porque a sanção nesse novo ramo do direito tem uma nítida e expressiva 

função regulatória que exige maior dinamismo e celeridade. Nesse mesmo sentido, Alice Voronoff 

rememora que o maior dinamismo social legitima a maior vagueza legal, verbis: 

O poder de integração reconhecido à Administração será bastante expressivo, resultado da 

maior vagueza legal pretendida pelo legislador para disciplinar segmentos mais dinâmicos e 

especializados da vida social.96  

No Direito Penal, há uma preocupação histórica com a legalidade estrita, na medida em 

que o regime de aplicação de suas penas evoluiu ao lado de uma robusta preocupação com a tutela 

dos direitos humanos. No caso do DAS, por outro lado, as sanções se desenvolveram como 

instrumento de concretização do poder de polícia, manifestação estatal caracterizada, ao longo da 

história, pela sua inerente discricionariedade. Tal circunstância também facilita a aceitação de uma 

mais ampla liberdade de atuação do administrador público na matéria. E a abundância de 

conceitos jurídicos indeterminados para definir infrações administrativas reforça, ainda mais, a 

possibilidade de ampliação dos limites de atuação do administrador. Em matéria de sanções no 

âmbito do DAS, contudo, o maior desafio é o de encontrar o meio termo entre os extremos da 

insegurança jurídica proporcionada por uma excessiva vagueza legal e o detalhamento exagerado 

da lei que engessa e dificulta a evolução normativa. 

 

3.4) Falta de uma lei geral no Brasil sobre Direito Administrativo Sancionador 

O Brasil, ainda, não possui, como outros países, uma lei geral que discipline institutos, 

diretrizes e princípios básicos do Direito Administrativo Sancionador. Na Inglaterra, há o 

Regulatory Enforcement and Sanctions Act de 2008 e a Alemanha possui, desde 1968, a 

Ordnungswidrigkeitengesetz, uma lei sobre as infrações administrativas que estabelece, no âmbito 

 
legalidade estrita que disciplina, não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito de punir. Plausibilidade 
dos fundamentos do pedido, aliada à conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados. 
Cautelar deferida. (ADI 1823 MC, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-
10-1998 PP-00006 EMENT VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-00179-03 PP-01004). 
96 MEDEIROS, Alice Bernardo Voronoff de. Direito Administrativo Sancionador no Brasil: justificação, 
interpretação e aplicação. Tese de Doutorado: Rio de Janeiro, 2017, p. 175. 
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de todos os entes da federação alemã, regras gerais e princípios para a efetivação do Direito 

Sancionador. Na lei inglesa, por exemplo, há normas sobre prioridades e estratégias de atuação do 

Estado em matéria de sanções, regras sobre a coordenação da atuação sancionadora e sobre a 

aplicação combinada de sanções, temas extremamente relevantes para um eficiente Direito 

Administrativo Sancionador. 

No Brasil, aparentemente a principal dificuldade para o surgimento de uma lei nacional 

sobre a matéria é o fato de a temática ser de competência de cada um dos entes da federação. 

Entretanto, isso também é uma característica da matéria “processo administrativo”, e tal obstáculo 

não impediu a União de aprovar a Lei nº 9.784/99. Essa lei de processo administrativo foi 

revolucionária por ter previsto normas gerais e princípios sobre uma disciplina tão relevante e 

capaz de interferir drasticamente na esfera patrimonial dos cidadãos. Em matéria de Direito 

Sancionador, a União poderia, tal como fez em relação ao tema processo administrativo, sair na 

frente e legislar prevendo diretrizes, princípios e regras gerais sobre o DAS.  

Naturalmente que a diversidade temática do Direito Sancionador impede que se tenha uma 

lei geral com muitos detalhes sobre cada domínio específico. Leis para cada setor também 

poderiam ser editadas, mas uma que fosse geral sobre a matéria representaria um enorme avanço. 

Uma norma geral que fosse fruto de um consenso mínimo traria previsibilidade, segurança jurídica 

e justiça na aplicação das sanções, o que já representa um enorme avanço. O fato de a competência 

sobre a matéria ser de todos os entes da federação não pode ser fundamento para a inexistência de 

leis gerais, especialmente quando aprovadas pela União.  

As alterações promovidas pela Lei nº 13.655 na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB) provam como é possível tratar do Direito Sancionador em nível nacional. O 

art. 22 da LINDB, por exemplo, cria regras gerais que devem ser observadas pelo administrador 

quando da aplicação das sanções, pouco importando se a infração é de âmbito municipal, estadual 

ou federal. Confira-se o teor do referido dispositivo que, de forma inovadora, inicia um processo 

de fundamental sistematização para o DAS no Brasil, verbis: 

Art. 22. 

(...) 
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§2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade 

da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração 

pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do 

agente. 

§3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 

das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 

 

4. Sugestões para o aprimoramento do Direito Administrativo Sancionador brasileiro 

O Direito Administrativo Sancionador é incipiente no Brasil e o seu não amadurecimento, 

ainda, permite que se tenha um ambiente caótico, inseguro, injusto e ofensivo aos direitos 

fundamentais em matéria punitiva.  

A análise das características do modelo brasileiro de DAS e do modo como ele se 

concretiza nos permite identificar algumas falhas e sugerir medidas que sejam capazes de provocar 

o seu aperfeiçoamento. Podemos identificar as seguintes providências a serem adotadas para uma 

significativa melhoria do quadro atual: i) Incentivo à especialidade em detrimento da 

generalidade; ii) Estímulo à colegialidade e participação popular nos órgãos de controle; iii) Apoio 

à transação; iv) Preocupação maior com a função ordenadora/regulatória do direito administrativo 

sancionador; v) Empoderamento maior das autoridades com poder sancionatório para a adoção de 

sistemas punitivos do modo independente. 

 

4.1) Incentivo à especialidade em detrimento da generalidade 

A criação e aplicação das sanções são medidas a serem conduzidas por quem entende do 

setor atingido. Sem prejuízo da existência de normas gerais sobre a matéria, o que é desejável 

como já apontamos acima, é importante que o sistema sancionador também seja imposto por quem 

atua especificamente na área e que a norma considere as suas peculiaridades. É o que se entende 

por regulação responsiva, uma regulação sensível ao setor específico que ela regula. O olhar do 

Direito Administrativo Sancionador como ferramenta para a regulação conduz à conclusão de que 



 

95 
 

a especialização na regulação deve ser prestigiada. Caso contrário, as medidas sancionadoras 

criadas por aqueles que não possuem aderência na matéria e conhecimento do segmento regulado 

podem originar um ambiente normativo caótico e desestimular a produção de riqueza. Confusão 

punitiva gera um temor generalizado e provoca a inércia e um sentimento de impunidade. 

 

4.2) Estímulo à colegialidade e participação popular nos órgãos de controle 

O estímulo à proliferação de decisões colegiadas em matéria de sanções é providência que 

proporciona uma maior estabilidade e previsibilidade em relação ao tema que será decidido. 

Decisões colegiadas tendem a ser mais estáveis do que as proferidas por agentes públicos de modo 

singular. O processo de construção da decisão em um órgão colegiado pressupõe um equilíbrio de 

forças para se chegar à decisão final que, como regra, elimina os excessos e injustiças.  

Sob outro ângulo, a participação popular na formação e aplicação da sanção também é 

fundamental para um legítimo monitoramento da eficiência do sistema punitivo criado. Ademais, 

diante da elevada probabilidade da deslegalização (remissão legal) no âmbito do DAS, fruto da 

relativização do princípio da legalidade, a participação popular no processo da administração de 

criação de infrações e sanções também terá como função compensar eventual alegação de déficit 

de legitimidade democrática no sistema. 

 

4.3) Apoio à transação 

Punir custa caro e não é simples. A aplicação da sanção compreende um processo 

complexo que abrange diversas etapas, dentre elas a fiscalização, autuação, investigação, 

observância do contraditório e a defesa da validade do ato judicialmente. E o DAS não pode criar 

um sistema com custos excessivamente elevados e desproporcionais em relação ao que pretende 

alcançar, pois perderia o seu sentido.  

Nessas circunstâncias, a cooperação, inclusive em matéria punitiva, é medida que se 

mostra mais inteligente. Além de ser menos custosa, ela concretiza os objetivos principais do 

direito sancionador: o de organizar/regular uma atividade e o de prevenir por meio de algum 
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castigo/retribuição. E o ambiente de cooperação evita a cultura de resistência ao controlador e 

aplicador da sanção.  

É relevante destacar que o tema da transação no DAS ainda é incipiente e precisa se 

desenvolver, tornando-se objeto de pesquisa e de estudos científicos. Caso contrário, a transação 

sem critérios racionais poderá indevidamente estimular o descumprimento das regras.  

Sobre o tema, a Lei nº 13.655 representa um avanço e acerta ao estimular a transação, bem 

como um modelo de administração dialógica na matéria. Ela prevê, em seu artigo 26, a 

possibilidade de a correção de uma infração ser feita por meio de um termo de compromisso fruto 

de um diálogo entre as partes envolvidas. Confira-se o citado artigo: 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de 

expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do 

órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e 

presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os 

interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a 

partir de sua publicação oficial. 

 

4.4) Preocupação maior com a função ordenadora/regulatória do direito administrativo 

sancionador 

O Direito Administrativo Sancionador não é um fim em si mesmo. Seu precípuo papel é o 

de organizar atividades e de incentivar comportamentos desejáveis pela sociedade. Deve, assim, 

haver uma melhor sistematização das suas regras.  

A sanção deve ser compreendida como uma ferramenta estatal para a regulação de 

atividades privadas. E, nesse contexto, deve haver uma aproximação do regime sancionatório 

aplicável às relações de sujeição especial (poder disciplinar) e às de sujeição geral (poder de 

polícia). Nada justifica que o servidor público, destinatário do poder disciplinar, tenha menos 

garantias do que o cidadão em matéria de direito sancionador. A existência de uma suposta 
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“relação de sujeição especial” não pode ter o condão de dar ao administrador poderes punitivos 

mais amplos do que numa relação de sujeição geral.  

Em lugar de focar no retrovisor, por meio de um olhar que aposta no caráter retributivo da 

pena, o DAS deve adotar, primordialmente, uma visão prospectiva e organizar as atividades que 

são reguladas pelo Estado, de modo a evitar que o ilícito possa valer à pena. 

 

4.5) Empoderamento maior das autoridades com poder sancionatório para a adoção de 

sistemas punitivos do modo independente 

Os administradores públicos responsáveis pela aplicação do Direito Sancionador devem ter 

a segurança de que não sofrerão represália pela sua atuação. Isso não significa que devam ser 

estáveis no serviço público ou que estejam autorizados a atuar de modo irresponsável, mas que o 

ordenamento jurídico deve propiciar mecanismos eficazes de proteção à sua ação que só permitam 

a responsabilização em situações extremas. Nesse diapasão, veio em boa hora a alteração 

promovida pela Lei nº 13.655 que, em seu artigo 28, restringiu a possibilidade de punição do 

servidor aos casos de dolo ou erro grosseiro, verbis:  

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou 

opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. 

 A atuação corajosa e isenta deve ser estimulada e o servidor público incentivado a decidir 

sem o risco de uma banalização da sua responsabilidade. 

 

5) Conclusões 

Neste texto, procuramos apresentar algumas reflexões a respeito dos principais problemas 

enfrentados pelo Direito Administrativo Sancionador no Brasil e sugerir algumas medidas para o 

seu aprimoramento. Não se almejou, nem de longe, exaurir a complexidade do tema, mas 

unicamente reforçar a relevância de aprofundamento de estudos e pesquisas em relação a este 
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novo ramo do direito que, à semelhança do Direito Penal, tem condições de interferir 

drasticamente nos direitos fundamentais dos cidadãos.  

Como conclusão inicial, é imperioso destacar que o Direito Administrativo Sancionador 

brasileiro é desprovido de uma sistematização e racionalização, gera insegurança jurídica e 

origina, não raras vezes, decisões injustas, desproporcionais e fundadas em noções generalistas e 

principiológicas. É possível concluir que a ausência de uma norma geral sobre o Direito 

Administrativo Sancionador contribui para a existência de um sistema punitivo caótico e gera 

dúvidas sérias sobre as reais possibilidades desse novo ramo do direito.  

Os três principais fatores da recente expansão do DAS no Brasil podem ser assim 

caraterizados: i) o incremento no dinamismo da sociedade contemporânea; ii) o novo papel que o 

Estado passou a exercer como regulador após a publicação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, e iii) a frustração generalizada com a efetividade do Direito Penal.  

Defendemos, ao longo do texto, a impossibilidade de o Brasil adotar um sistema punitivo 

unitário que permita a comunicabilidade automática dos institutos do Direito Penal e 

Administrativo. Esses dois ramos do Direito são orientados por propósitos diversos, o que impede 

o reconhecimento de uma relação de vasos comunicantes entre essas duas disciplinas. É preferível 

aceitar a adoção de um regime de comportas que são abertas, sempre que há razões para que um 

instituto de Direito Penal também seja aplicado ao Direito Administrativo. 

Outra conclusão que merece ser colocada em evidência é a de que a estratégia punitiva 

estatal e a sua metodologia podem impactar, sobremaneira, a produção de riquezas em um país e 

ofender direitos fundamentais. Um modelo sancionador eficiente é ponto de partida fundamental 

para a preservação dos direitos e garantias fundamentais e para o pleno desenvolvimento de um 

Estado e de sua sociedade. 

 Ao longo do texto, identificamos os seguintes principais problemas do DAS brasileiro: i) 

Federalismo despreocupado com a sistematização do Direito Administrativo Sancionador; ii) Falta 

de um catálogo de direitos e institutos do Direito Penal que possam ser transportados para o 

Direito Administrativo Sancionador; iii) Dúvidas sobre os limites de atuação punitiva do 
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Administrador diante do princípio da legalidade, e iv) Falta de uma lei geral no Brasil sobre 

Direito Administrativo Sancionador. 

Neste artigo, também foram apresentadas algumas propostas para o aprimoramento do 

Direito Administrativo Sancionador no Brasil, que podem ser assim sintetizadas: i) Incentivo à 

especialidade em detrimento da generalidade; ii) Estímulo à colegialidade e participação popular 

nos órgãos de controle; iii) Apoio à transação; iv) Preocupação maior com a função 

ordenadora/regulatória do direito administrativo sancionador; v) Empoderamento maior das 

autoridades com poder sancionatório para a adoção de sistemas punitivos do modo independente. 

A análise do modo como a sociedade, os operadores do Direito e os entes da federação 

encaram o Direito Administrativo Sancionador, essa incipiente disciplina da nossa ciência jurídica, 

ilumina a imperiosa necessidade de que o arcabouço teórico e normativo do modelo punitivo 

adotado no Brasil seja reformulado. Uma mudança firme e racional é fundamental para que o DAS 

se torne eficiente, proporcional e lógico, e a fim de que tenha condições de estimular 

comportamentos positivos, punir as condutas ilícitas e de organizar a liberdade e propriedade, 

visando à formação de um ambiente propício à produção de riqueza. 
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RESUMO 

A concessão de uso de bem público é instrumento juridicamente adequado para a celebração com 

particular de parceria de investimento em infraestrutura aeroportuária.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Este estudo analisa a juridicidade da opção, no setor aeroportuário, pela concessão de uso 

de área para exploração comercial, com armazenagem e movimentação de cargas, como 

modalidade de contrato de parceria de investimentos (lei federal 13.334, de 2016 – Lei do PPI, art. 

1º, § 2º) 

A dúvida é se, para esse tipo de vínculo, quando firmado por empresa estatal encarregada 

do serviço aeroportuário (a Infraero), seria exigível, ao invés da concessão de uso de bem, o 

contrato de subconcessão de serviço público (lei federal 8.987, de 1995 – Lei de Concessões, art. 

26) ou o contrato de parceria público-privada (lei 11.019, de 2004 – Lei de PPP, art. 2º). Discute-

se se, em casos assim, estaria sendo delegada a prestação do próprio núcleo do serviço público 

aeroportuário (art. 21, XII, “c” da Constituição Federal c/c com os arts. 25, I e 26 da lei 7.565, de 

1986, Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA) e se, para tanto, o regime da concessão de uso de 

bem seria impróprio ou insuficiente. 
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Há, na base desse questionamento, a ideia segundo a qual uma empresa estatal prestadora 

de serviço público, para contar com a colaboração de empresas privadas no investimento para 

desenvolvimento de suas atividades, só poderia fazê-lo por meio do modelo concessional 

(subconcessão ou PPP). A possibilidade de utilização das Leis de Concessão e de PPP para 

estabelecer parcerias entre empresa estatal e particulares pode sugerir a conclusão de que apenas 

esses instrumentos contratuais teriam viabilidade jurídica. A opção por outro modelo contratual 

configuraria alguma espécie de desvio. 

Esse tipo de polêmica é potencialmente gravosa para setores que buscam a implantação de 

novos projetos, como é o caso, no país, do aeroportuário. Algumas iniciativas de criação, 

ampliação e reforma de infraestrutura, quando encaminhadas pela operadora estatal (Infraero), 

podem se sujeitar, devido a esse ponto de dúvida, a indesejável exposição a insegurança jurídica. 

A utilização do modelo de parceria mais tradicional nesse setor — a concessão de uso de área — 

não está livre desse risco, daí a oportunidade de aprofundar o estudo do tema. 

Para analisar a questão, este artigo se desdobrará em mais 4 itens. Ele inicia apontando 

experiências de empresas estatais com parcerias de investimentos que adotam modelos contratuais 

diversos da concessão de serviço público (item 2). A seguir, traça um panorama da organização do 

setor aeroportuário, com foco nas grandes alternativas para a exploração da infraestrutura (item 3). 

Depois, aborda as diferenças entre a subconcessão de serviço e a concessão de uso de bem, em 

especial para o setor aeroportuário (item 4). Em conclusão, indica as bases jurídicas para legitimar 

a concessão de uso de bem como parceria de investimento em aeroportos (item 5).  

 

2. CONTRATOS DIVERSOS DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PARA A PARCERIA DE 

INVESTIMENTOS DE EMPRESAS ESTATAIS  

É tradicional, no direito brasileiro, o uso de parceria pela qual a empresa estatal 

responsável por serviço público contrata particular por meio de diversas espécies contratuais para 

a realização de investimentos na infraestrutura do serviço e para sua operação parcial. A figura da 

subconcessão de serviços no regime da Lei de Concessões é rara, exceção absoluta. O normal é a 

utilização de outros modelos jurídicos, adaptados às situações.   
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 É o que se verifica, por exemplo, no setor de portos. Há décadas o segmento se organiza 

em estrutura na qual a administração do porto é delegada a empresas estatais (as companhias 

Docas, que atuam como delegatárias, sem contrato de concessão) e parte significativa das 

operações e da infraestrutura do porto público (o porto organizado) ocorre em terminais portuários 

transferidos a particulares no regime do contrato de arrendamento, que não é subconcessão de 

serviço público.97  

 Outro serviço que ilustra a adoção desse modelo de parceria é o postal. Essa atividade 

pública é atribuída por lei a empresa pública federal, a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT. Desde o final dos anos de 1980 a ECT utiliza contratos de franquia com 

particulares para expansão da rede de atendimento aos usuários.98 Os franqueados dos correios 

assumem a obrigação de investir em infraestrutura de atendimento (agências do correio 

franqueadas), recebem a tarifa e repassam parcela da receita à ECT, que continua sendo a 

responsável pelo serviço público em seu conjunto. Mais uma vez se percebe a adoção de modelo 

contratual diferente da subconcessão de serviço público para viabilizar a parceria da iniciativa 

privada com a empresa estatal responsável. Esse contrato não se confunde com a subconcessão da 

Lei de Concessões.99 

 Há também os contratos de locação de ativos empregados por companhias estaduais de 

saneamento para obter de particulares a construção e a pré-operação de infraestrutura. Trata-se de 

modelo incorporado em programa nacional de financiamento do setor, com apoio federal (por 

 
97 Em tempos mais recentes, a legislação do setor passou a disciplinar esses contratos de arrendamento 

portuário (primeiro, por meio da chamada Lei de Modernização dos Portos, lei 8.630, de 1993, e, hoje, pela Nova Lei 
dos Portos, Lei 12.815, de 2013). Antes disso, o modelo de contratação por arrendamento já era adotado nos portos 
públicos. Cristiana Maria Melhado Araujo Lima informa que “os contratos de arrendamento, antes da Lei nº 
8.630/1993, podiam configurar-se tanto como de simples locação como de concessões remuneradas de uso, e estavam 
previstos no Decreto-lei nº 9.760/1946 e no Decreto-lei nº 05/1946.” (Regime jurídico dos portos marítimos, São 
Paulo, Ed. Verbatim, p. 105). Para uma visão histórica do setor e dos arrendamentos, v. Itiberê de Oliveira Castellano 
Rodrigues, Evolução histórico-jurídica do regime de exploração de portos no Brasil e o regime na Constituição de 
1988, em Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ed. Fórum, ano 10, nº 38, pp. 145-215, 
jul./set. 2012. 

 
98 Somente em 2008, com a lei 11.668, esse tipo de parceria passou a ter tratamento legislativo específico. 

Assim como ocorreu com o setor portuário, antes disso a empresa estatal contratava com base na legislação comum, 
de matiz cível. 
 

99 Sobre o tema, v. Jacintho Arruda Câmara, Tratado de Direito Administrativo: Licitação e Contratos 
Administrativos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (coord.), vol. 6, Irene Patrícia Nohara e Jacintho Arruda Câmara, São 
Paulo, Thomson Reuters – Revista dos Tribunais, 2015, pp.454-465. 
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intermédio da Caixa Econômica Federal), com ampla adesão de empresas estaduais de 

saneamento100. Sem abrir mão da outorga do serviço público, essas empresas celebram contratos 

de locação de ativos e transferem a particulares terrenos de sua propriedade, com a obrigação de 

que neles construam infraestrutura de saneamento (estações de tratamento de água ou esgotamento 

sanitário). A infraestrutura é locada pela estatal para utilização na prestação dos serviços e 

incorporada a seu patrimônio ao fim da locação. Trata-se de contrato de locação, que não se 

confunde com a subconcessão da Lei de Concessões.   

 Esses exemplos, de setores de serviço público variados como portos, correios e saneamento 

básico, poderiam ser multiplicados. Mas eles são suficientes para mostrar a necessidade 

econômica e a viabilidade jurídica, de resto reconhecida, de serem utilizadas soluções contratuais 

diversificadas para o envolvimento de particulares como responsáveis pela implantação, 

modernização, investimento e operação de infraestrutura do serviço atribuído a empresas estatais 

de serviço público. 

Em termos mais gerais, a regra, disposta na Lei de Concessões, é que as concessionárias 

(empresas do setor privado ou estatais) e delegatárias de serviços públicos possam contratar 

terceiros para desempenhar atividades inerentes aos serviços a elas atribuídos (art. 25). Assim 

ocorre em todos os setores. Segundo as necessidades e interesses da concessionária ou delegatária 

as atividades inerentes à execução do serviço serão ofertadas por ela diretamente ou por terceiro, 

que atuará em seu nome. Nesses casos, há completa preservação da responsabilidade da 

concessionária ou delegatária do serviço perante os usuários e o concedente. Mesmo que contrate 

a execução material da atividade com terceiro, para efeitos de cumprimento das obrigações do 

contrato de concessão ou da delegação a responsabilidade permanece com a concessionária ou 

delegatária. 

Empresa concessionária de rodovia, por exemplo, pode manter equipe própria de 

manutenção e com elas executar as obras de reparo das pistas de rodagem. Mas, como opção 

gerencial, pode também contratar empresa especializada para executar tais serviços em seu nome. 

Eventual descumprimento dessa obrigação de manutenção será responsabilidade da 
 

 
100 Estrutura de financiamento aprovada pela Resolução 411/2002 do Conselho Curador do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS). 
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concessionária, mesmo tendo contratado terceiros para tanto. A decisão de executar direta ou 

indiretamente alguma obrigação específica faz parte da gestão da empresa. Para fins de 

cumprimento da concessão ou delegação, a forma de execução das atividades não é relevante. O 

mesmo ocorre com serviços de telecomunicações, de energia elétrica, de saneamento básico, etc, 

registrando-se nesses dois últimos setores, inclusive, a presença maciça de empresas estatais. 

 

3. ALTERNATIVAS PARA A EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA 

A regulação do setor de infraestrutura aeroportuária propicia a seus  agentes a adoção de 

distintos modelos organizacionais. A União é a entidade federativa titular do serviço, tendo 

recebido da Constituição as competências para legislar e para explorá-lo (art. 21, XII, “c”, e art. 

22, I). Mas seu papel  pode variar, a depender da opção que adotar em cada situação. 

 

A legislação em vigor admite a celebração de convênios entre a União e outros entes 

federativos (Estados e Municípios) para delegação da competência sobre os serviços (art. 36, III, 

do CBA). Havendo interesse político dos entes, é possível que, em relação a certo aeroporto, a 

função de prestador do serviço ou mesmo de poder concedente seja exercida, por delegação da 

União, por Estado ou Município.101  

É variável a maneira de a própria União executar o serviço de infraestrutura aeroportuária. 

É possível a ela desempenhá-lo por sua administração direta (art. 36, I, do CBA) ou por empresa 

estatal (art. 36, II, do CBA). Mas não só. Ela também pode delegar a exploração a particulares, por 

concessão ou autorização (art. 36, IV, do CBA). 

A participação privada na exploração da infraestrutura aeroportuária não se resume ao 

modelo de concessão (ou de autorização), previsto no inciso IV do art. 36 do CBA. Este é o 

modelo de delegação global, pelo qual a empresa particular assume a incumbência de explorar a 
 

101 O decreto 7.624, de 2011 admite que, por intermédio do convênio previsto no art. 36, III, do CBA, 
também venham a ser delegadas a Estados, Distrito Federal e Municípios, as “atribuições de poder concedente” (art. 
3º, § 2º). 
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infraestrutura aeroportuária, firmando relação jurídica específica com a União, titular do serviço. 

Nesses termos, a empresa particular será a concessionária (ou autorizatária, conforme o caso) do 

aeroporto.102 

É ainda possível que a União assuma diretamente, ou por meio de empresa de sua 

administração indireta, a incumbência de administrar o aeroporto e, mesmo assim, conte com a 

colaboração de particulares para realizar investimento em infraestrutura e desenvolver atividades 

inerentes ao serviço público. Nessa outra forma não há delegação global da exploração do 

aeroporto ao particular. Este assumirá, por vínculo contratual estabelecido com a Infraero, e não 

de modo direto com a titular do serviço público (União), a execução de atividade integrante do 

sistema aeroportuário. A responsável pela administração do aeroporto, nesse modelo, continuará 

sendo a entidade federal, que contratará o desempenho de atividade específica sem perder a 

condição de responsável global pelo aeroporto. 

A crítica ao uso da concessão de bem público para a contratação envolvendo terminais de 

carga (e equivalentes) de empresa estatal aeroportuária com particular se baseia na visão segundo 

a qual, ao assumir por contrato parte das atividades integrantes do sistema aeroportuário, a 

empresa do setor privado deveria se submeter sempre ao regime de concessão de serviço público. 

Nessa linha de raciocínio, a Infraero, ao contratar partes das atividades inerentes ao aeroporto com 

particular, só poderia adotar o modelo da subconcessão.    

A Infraero, porém, quando assume a administração global de um aeroporto, também recebe 

a gestão dessa infraestrutura. Sem abrir mão de sua responsabilidade geral, pode contratar 

particulares para executar atividades integrantes do sistema. Há autorização legal e regulamentar 

para esse modelo; tal prática é consagrada não só no setor, como nos serviços públicos de maneira 

geral. Em síntese: a legislação não obriga a Infraero ou qualquer outra concessionária de serviço 

público a só envolver terceiros na realização de parte do serviço se isso ocorrer por meio de 

subconcessão. Há autonomia gerencial para organizar e gerir as atividades inerentes ao serviço 

concedido sem se operar a transferência parcial da concessão ao colaborador. É o que se verá a 

seguir. 
 

102 A delegação global da exploração da infraestrutura aeroportuária a particulares, por meio de concessão, é 
regulamentada pelo decreto 7.624, de 2011. Já a delegação plena por meio de autorização é disciplinada pelo decreto 
7.871, de 2012. 
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4. DIFERENÇAS ENTRE SUBCONCESSÃO E CONCESSÃO DE USO DE BEM NO 

SETOR AEROPORTUÁRIO 

A subconcessão de serviço público é forma de transferência parcial de concessão de 

serviço público. Por seu intermédio o objeto da concessão original é cindido e parte dele é 

assumida por subconcessionária. A subconcessionária assume todos os direitos e obrigações 

correspondentes a essa parte do contrato, nas mesmas condições pactuadas na origem quando da 

concessão. Na prática, a relação de concessão de serviço, quanto ao objeto cindido, passa a 

envolver de forma direta poder concedente e subconcessionária.103  Em relação ao objeto cindido, 

a concessionária original deixará de integrar a relação jurídica, eximindo-se da responsabilidade 

pela parte subconcedida.104 Essa forma de substituição derivada da concessionária está prevista no 

art. 26 da Lei de Concessões.  

Será que há proibição à cessão de área em aeroporto para que outra empresa faça a 

exploração econômica de atividade essencial, como um terminal de cargas ou outros serviços 

inerentes, pois isto extrapolaria o escopo desse tipo de contrato? Deveria nesse caso ser celebrada 

relação jurídica em que o particular parceiro assuma de modo direto a prestação do serviço, como 

subconcessionário do serviço público? 

 

A Infraero, quando administra um aeroporto, tem a responsabilidade de disponibilizar 

serviços e infraestrutura aos usuários. Como irá fazê-lo, porém, é decisão empresarial que lhe 

cabe. Não há, nos aeroportos, para fins de outorga a particulares, distinção entre atividades 

secundárias (que por isso poderiam ser objeto de concessões de uso) e atividades essenciais (que 

seriam indispensáveis e, assim, demandariam subconcessões). Armazéns de mercadorias, hangares 

de aviões, estacionamentos de veículos e restaurantes para o público são todos parte da 

 
103 Nesse sentido Marçal Justen Filho, Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, São Paulo, ed. 

Dialética, 2003, p. 527. 
 
104 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 28ª ed., São Paulo, Malheiros 

Editores, 2011, p. 732. 
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universalidade constituída pelo bem público aeroporto. Quaisquer dessas porções podem ser 

objeto de concessões de uso de bem, pois se trata de aeroporto, um bem público.   

O instrumento da concessão de uso em áreas de aeroportos administrados pela Infraero não 

é novo. Isso por que a opção contratual por uma subconcessão importaria alijar a Infraero do 

segmento cuja execução fosse contratada com terceiro. Caberia à subconcessionária explorar 

diretamente, em nome próprio e sob sua integral responsabilidade, a parte referente ao objeto 

subconcedido, pois a subconcessionária se sub-rogaria “em todos os direitos e obrigações da 

subconcedente”. A adoção do modelo pela Infraero importaria em que a empresa contratada se 

sub-rogasse em todos os direitos e obrigações relacionados ao terminal de carga, exonerando-se a 

Infraero. 

Esse modelo contratual não é obrigatório, tampouco tem sido a prática do setor. Não tem 

havido subconcessão de serviço. A Infraero tem permanecido, para todos os efeitos jurídicos, 

como delegatária integral e responsável pela administração dos aeroportos cujos terminais de 

carga foram objeto de contratação de investimentos de terceiros, por concessão de uso de área. 

Pela concessão de uso, a Infraero transfere o direito de fazer a exploração comercial da 

infraestrutura, preservando, porém, atribuições e direitos relacionados ao terminal de carga. Do 

ponto de vista econômico, o contrato mantém, em favor da Infraero, o direito de receber parte da 

receita bruta com a exploração do terminal e dos serviços a ele inerentes. Essa participação não 

seria viável na subconcessão, pois a subconcessionária se sub-roga em todos os direitos da 

subconcedente (art. 26, § 2º da Lei de Concessões).105 

 

Além disso, na concessão de uso, a Infraero preserva o papel de decidir quanto ao modo de 

constituir e de prestar os serviços em relação ao terminal de cargas. As obrigações constantes da 

concessão de uso de área são fixadas por ela. Cabe-lhe a definição do modelo de contratação e das 

obrigações do parceiro privado. Também lhe compete fiscalizar a execução do contrato, com a 

prerrogativa de vistoriar a operação do terminal; e, no caso de descumprimento das normas 

 
105 Nesse sentido, Benedicto Porto Neto, Concessão de Serviço Público no Regime da Lei n. 8.987/95 – 

Conceitos e Princípios, São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p. 129. 
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regulamentares ou contratuais, rescindir a relação jurídica, sancionar administrativamente a 

empresa e assumir a operação do terminal. Isso não ocorreria na subconcessão do serviço de 

terminal de carga.  

A empresa estatal, ao optar pela concessão de uso, vale-se de faculdade que, em seu caso, 

está prevista no art. 6º-A da Lei da Infraero (lei 5.682, de 1972) e, para empresas concessionárias 

em geral, no art. 25 da Lei de Concessões. Com isso, preserva direitos e responsabilidades em 

relação ao terminal. 

Na experiência acumulada no setor, a Infraero não tem pretendido a simples transferência 

do serviço a particular. Suas contratações não podem ser confundidas com subconcessões. São 

muitas as circunstâncias que descaracterizam esse modelo contratual, na prática da empresa 

estatal. Destacam-se aqui as mais evidentes e relevantes. 

1) Para ser adotado o regime de concessão de serviço público à iniciativa 

privada seria necessário aprovar, pelo Poder Executivo, um plano de 

outorgas no qual constasse o aeroporto (ou terminal) a ser concedido (art. 

2º do decreto 7.624, de 2011). 

2) Também as subconcessões de serviço devem ser previamente aprovadas 

pela entidade titular do serviço, a União, concedente do serviço de 

infraestrutura aeroportuária, e o procedimento licitatório deve ser 

conduzido pela autoridade aeroportuária competente (art. 26 da Lei de 

Concessões e decreto 7.624, de 2011). Na concessão de uso de bem, 

inclusive quando envolva terminal de cargas, não há participação direta do 

concedente na condução da licitação. 

3) Não há subconcessão se o contrato não transferir ao particular  todos os 

direitos e obrigações inerentes ao terminal de cargas (art. 26, § 2º da Lei de 

Concessões), isto é, se a Infraero mantiver direitos econômicos sobre a 

receita com a exploração do terminal e reservar para si prerrogativas 

quanto à gestão da área. O caso é concessão de bem público, não de 

subconcessão do serviço. 
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A regulamentação do setor assume evidente opção por dois caminhos quanto à participação 

privada na infraestrutura aeroportuária. Existe o caminho da outorga global da infraestrutura, pelo 

qual a União concede a gestão do aeroporto em si. E há a colaboração indireta de particular, 

implementada pela concessão de uso de área, para a hipótese em que a administração global do 

aeroporto permaneça com a Infraero. 

 

5. BASES JURÍDICAS DA CONCESSÃO DE USO DE BEM COMO PARCERIA DE 

INVESTIMENTO EM AEROPORTOS  

 O setor de infraestrutura aeroportuária seguiu a tendência comum aos serviços públicos 

assumidos por empresas estatais. Ao invés dos contratos de subconcessão de serviços, adotou-se 

modelo contratual diverso.  

A opção por modelo alternativo à subconcessão foi natural. Em primeiro lugar, pela 

circunstância de a Infraero não ter com a União contratos de concessões para a administração dos 

aeroportos. A empresa é, conforme terminologia da doutrina brasileira, delegatária do serviço 

público, pois presta o serviço por determinação direta de lei (Lei da Infraero, art. 2º).106 Além 

disso, o regime de subconcessão passaria ao particular todos os direitos e obrigações quanto à 

infraestrutura envolvida, o que não interessava à política setorial.   

A Infraero, empresa da administração indireta com a atribuição legal de administrar 

aeroportos em nome da União, é a prestadora do serviço público federal de infraestrutura 

aeroportuária. Em relação a cada aeroporto que lhe é outorgado, exerce a função de organizá-lo e 

administrá-lo (art. 36, § 2º, do CBA). Nessa atribuição está inserida a incumbência de construir e 

manter a totalidade da infraestrutura e também de prestar serviços. 

O escopo da exploração dos aeroportos, como objeto do serviço público, não é só a 

manutenção de pistas de pouso, de pistas de táxi, de pátio de estacionamento de aeronave, de 

terminal de carga aérea e de terminal de passageiros. Também inclui a disponibilização de 

“facilidades”, de que são exemplos (expressos no CBA, art. 26, parágrafo único) os locais 

 
106 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão, Franquia, 

Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas, 6ª ed., São Paulo, ed. Atlas, 2008, p. 54. 
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destinados a serviços públicos ou a apoio comercial e também os estacionamentos de veículos 

(não citados na norma, mas incluídos na fórmula genérica “outras facilidades”, constante do 

mesmo art. 26, parágrafo único).  

O aeroporto – isto é, um aeródromo público, serviço público aeroportuário – constitui uma 

universalidade (CBA, arts. 36, § 5º e 38). Mesmo as suas partes sendo integrantes do serviço 

público, elas podem, em função de contratos específicos celebrados pela responsável pelo todo (a 

delegatária ou concessionária do aeroporto), ser implantadas, financiadas e exploradas por 

terceiros.   

O contrato de concessão de uso de bem público é forma jurídica tradicional e apropriada 

para essas contratações envolvendo as variadas partes do serviço público aeroportuário. A razão é 

a lei: o art. 38 do CBA diz que “aeroportos constituem universalidades, equiparadas a bens 

públicos federais...”.107 E os bens públicos podem ser atribuídos à utilização ou à exploração por 

particulares por meio de atos e contratos típicos da gestão de bens públicos (autorização, 

permissão, concessão e arrendamento de uso de bem público).  

Por isso é que o art. 6º-A da Lei da Infraero prevê “as permissões e concessões de uso de 

áreas, instalações e equipamentos aeroportuários” como forma jurídica de contratação com 

particulares, e não faz menção à subconcessão de serviço público. É por isso também que a 

Infraero possui, em seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos (aprovado pela diretoria 

por meio do ato normativo 122, de 2017), todo um longo capítulo V, tratando das Concessões de 

Uso de Áreas, Instalações e Equipamentos Aeroportuários (arts. 46 e seguintes), sem menção à 

subconcessão de serviço público (o que existe é a subconcessão de área – art. 52).  

A agência reguladora, a ANAC, possui resolução (nº 302, de 2014) disciplinando a 

alocação de áreas aeroportuárias entre as variadas finalidades (administrativas, operacionais e 

comerciais – art. 2º, § 1º), deixando claro que elas sempre serão objeto de “contrato de utilização” 

 
 
107 O regime jurídico é semelhante ao dos portos públicos (os portos organizados), que a lei também define 

como “bem públicos” (Nova Lei dos Portos, art. 2º, I). É por isso que os terminais operados por particulares dentro 
dos portos públicos jamais foram outorgados por meio de subconcessões de serviço público, mas sempre por contratos 
de arrendamento portuário” isto é, de contratos de cessão de uso de bens públicos. 
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(art. 14), não de “subconcessão de serviço público”. E isso vale também para as áreas de 

movimentação de cargas (art. 2º, II).   

 

Exemplos bem conhecidos mostram o emprego desse regime jurídico. Os hangares dos 

aeroportos muitas vezes são implantados, financiados e operados por particulares e para tanto 

jamais se fez subconcessão de serviço público, que seria imprópria. A concessão de uso de bem 

público tem sido o instrumento utilizado. O mesmo ocorre com os estacionamentos de veículos, de 

que é conhecido o do aeroporto de Congonhas.108   

A regulação setorial admite a cessão de uso a particulares de áreas integrantes de 

aeroporto. O CBA, ao tratar da utilização de áreas aeroportuárias, inclui a destinada “ao terminal 

de carga aérea” (art. 39, V). Na mesma seção, o CBA trata de questões relativas à transferência do 

direito de uso dessas áreas a terceiros, isto é, a empresas que não são incumbidas da administração 

do aeroporto. Há, por exemplo, previsão de dispensa de licitação109 para a cessão de áreas para as 

instalações de empresas de serviços aéreos públicos (art. 40). Em outro dispositivo, esse de caráter 

mais geral, o CBA exclui a aplicação da legislação sobre locações urbanas das relações jurídicas 

firmadas para disciplinar a utilização de áreas aeroportuárias (art. 42). A regra evidencia que as 

áreas aeroportuárias, inclusive a destinada a terminal de carga aérea (art. 39, V), podem ser objeto 

de utilização por terceiro mediante pactuação com o administrador do aeroporto; excluiu-se 

apenas contrato específico (a locação urbana). A Lei da Infraero também prevê que a empresa 

empregue a concessão de uso (art. 6º-A). 

A regulamentação admite a transferência de áreas aeroportuárias pela Infraero, inclusive as 

destinadas a atividades operacionais, à prestação de serviços mais próximos dos serviços 

aeronáuticos (como os desenvolvidos em terminal de cargas). O assunto vem disciplinado na 

portaria 288, de 2013, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SEAC, que 

tem como escopo a alocação de áreas nos aeroportos administrados pela Infraero. 

 
108 Objeto do contrato de concessão de uso de área nº 2.96.24.124-5, celebrado em 1996, cujo prazo inicial 

foi de 15 anos.   
 
109 O CBA fala em “concorrência pública”, usando a linguagem antiga, da legislação anterior à Constituição 

de 1988 e à Lei de Licitações – lei 8.666, de 1993.  
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Referida regulamentação se aplica não só às áreas comerciais do aeroporto, mas também às 

operacionais, assim entendidas as “destinadas à realização de atividades vinculadas, direta e/ou 

indiretamente, ao atendimento dos serviços aéreos públicos de transporte aéreo regular e não 

regular, dos serviços aéreos especializados, dos serviços auxiliares de transporte aéreo, dos 

serviços de manutenção e de hangaragem, de aeronaves próprias e de terceiros, bem como de 

abastecimento de aeronaves” (art. 2º). Uma das diretrizes do Poder Executivo impõe à Infraero o 

dever de adotar, em sua política comercial, o instrumento da concessão de uso para “buscar o 

melhor aproveitamento de áreas aeroportuárias não utilizadas, subutilizadas ou embargadas, de 

modo a evitar a situação de saturação de áreas operacionais” (art. 3º, VI).   

A Infraero não está obrigada a manter ou construir por si toda a infraestrutura 

aeroportuária, tampouco é obrigada a disponibilizar, por meios próprios, todas as facilidades 

necessárias ao funcionamento do aeroporto. A construção, ampliação ou reforma de pista de pouso 

pode ser contratada com empresa especializada; assim como essas atividades poderão ser 

oferecidas por empresas que atuem em nome da Infraero. E a concessão de uso é instrumento para 

isso. 

Assim, enquanto não houver a decisão política (a ser tomada pelo Executivo) de transferir 

a administração global do aeroporto à iniciativa privada – medida que depende, entre outros 

requisitos, da elaboração de plano geral de outorgas – é possível contar com a participação privada 

na infraestrutura aeroportuária por concessão de uso de área em aeroportos administrados pela 

Infraero. A empresa estatal tem autorização legal para  esse tipo de contrato, além da diretriz 

política do Executivo. 
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Sumário: 1. Introdução: um olhar contemporâneo sobre o regime jurídico dos bens públicos; 2. A 

noção de propriedade pública e os problemas da perspectiva civilista; 3. A funcionalização da 

propriedade pública 4. Funcionalização e legitimidade dos bens dominicais; 5. A propriedade 

privada funcionalizada a um interesse público: regime público? 6. Conclusões.  

 

Resumo: O texto discorre sobre a noção jurídica de propriedade pública e suas especificidades em 

relação à propriedade privada. Questiona a adequação do emprego de perspectivas civilistas em 

relação à dominialidade pública, abordando especialmente o tema da funcionalização (social) da 

propriedade pública. A propriedade pública, de fato, já é inerentemente funcionalizada à 

realização de um dado fim de público, que justifica o próprio domínio estatal. Por isso, discute-se 

se e como se pode aproveitar ao direito público a abordagem da função social adotada como 

balizamento constitucional para a propriedade privada. Ao final é questionado se, a partir da 

perspectiva funcionalista apresentada, mostra-se legítima a propriedade pública dos bens 
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dominicais e possível a adoção de um regime híbrido, misto de público e privado, para os bens 

particulares afetados a fins públicos (caso em que perspectiva funcionalista atrairia e não repeliria 

o regime público). 

 

Palavras-Chave: bens públicos; propriedade; função social; bens dominicais; afetação.  

 

Abstract: This article discusses legal issues regarding public domain in Brazilian law, especially 

ones derived from the adoption of a traditional civil law perspective on public property. During 

the second half of the twentieth century in Brazil, one of the main legal themes on private property 

is whether and how private property must fulfill a social function. Here, in the present essay, its 

examined if the same discussion applies to public domain as well. Should public domain perform 

a social function? And if yes, in what sense this social function must be comprised? Searching for 

the answers, the text points out that public property is already inherently functionalized to the 

fulfillment of a public interest, which in fact determines the public property itself (and, in that 

sense, public property already meets a social function). Anyway, even that being so, there are 

certain particular problems where a modern approach departing from the concept of social 

function of property can be useful and improve present legal solutions. For example, to establish 

the law that rules whenever a public asset is not committed to a specific public use. Or, otherwise, 

to determine the legal regime applicable to private property that turns to be affected to a specific 

public use ou interest.  

   

Keywords: public law; public domain; public property; social function. 

 

 

1.  Introdução: um olhar contemporâneo sobre o regime jurídico dos bens públicos 
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Os bens públicos e seu regime jurídico são tema recorrente na literatura do direito 

administrativo. A par de obras aclamadas110, uma rápida pesquisa revela que o assunto não tem 

sido negligenciado pelo direito administrativo contemporâneo111. No entanto, tão numerosa 

quanto a produção acadêmica a respeito é a quantidade de questões práticas ainda problemáticas e 

que demandam discussão quando se trata gestão jurídica do patrimônio público.  

De fato, escondidas pela camada de poeira assentada na legislação de regência já 

antiquada112 e por uma perspectiva civilista meio anacrônica113, acham-se questões palpitantes, 

que devem ser discutidas.  

Nesse contexto, não é pretensão deste texto revisitar de forma abrangente a sistematização 

teórica tradicional do regime jurídico dos bens públicos. Outros já o fizeram e a bibliografia citada 

ao final está cheia das melhores referências para os que quiserem uma visão panorâmica do tema. 

Quero, ao contrário, aproveitar a oportunidade para concentrar-me em algumas questões 

(teóricas), que entendo estarem intrinsecamente relacionadas, acerca das quais venho refletindo 

 
110 Dentre as obras especificamente dedicadas ao tema, confiram-se, dentre outras, GIANNINI, Massimo Severo. I 
Beni Pubblici. Roma: Mario Bulzoni, 1963; CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: 
Giuffré, 1969; DEBBASCH, Charles; BOURDON, Jacques; PONTIER, Jean-Maria; RICCI, Jean-Claude. Droit 
Administratif des Biens. 2. ed. Paris: PUF, 1994,  No Brasil, a sempre citada obra de CRETELLA JUNIOR, José. 
Bens Públicos. 2. ed. aument. e atual. São Paulo: Leud, 1975. 
111 Pesquisando a respeito, encontrei pelo menos quatro teses acadêmicas dedicadas ao tema neste início de século 
XXI: CHAMARD, Caroline. La distintiction des biens publics et des biens prives: Contribution à la definition de la 
notion des biens publics. Thèse pour le doctorat em droit de l´Université Jean-Moulin (Lyon III), presentée et 
soutenue publiquement le 25 juin 2002. Paris, Dalloz, 2004; BINDI, Alessandra. Proprietà e interesse pubblico tra 
logica dell’appartenenza e logica della destinazione. Tesi dottorale discussa alla Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi “Roma Tre”, 2010. Disponível na internet em http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/634/1/Tesi_A_Bindi.PDF.Acesso em 20 de fevereiro de 2017; MARQUES NETO, 
Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. O Regime Jurídico das Utilidades 
Públicas. Belo Horizonte: Forum, 2009 (tese de livre-docência apresentada à Faculdade de Direito da USP em outubro 
de 2008); e MARRARA, Thiago. Bens Públicos, Domínio Urbano, Infra-estruturas. Belo Horizonte, Fórum, 2007 
(dissertação de Mestrado da Faculdade de Direito da USP em 2006. Já tive igualmente a oportunidade de discorrer a 
respeito em BAPTISTA, Patrícia; SILVA FILHO, Carlos da Costa e; CUNHA, Marcelle Figueiredo da. O Patrimônio 
Público Estadual e seu Regime Jurídico. In: MARINELA, Fernanda (Coord.). Advocacia Pública Estadual. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. 440 p 
112 Tome-se, como exemplo, a base atual da legislação federal que é o Decreto-lei n.º 9.760, de 5 de setembro de 1946. 
No Estado do Rio de Janeiro, a legislação de regência dos bens públicos é a Lei Complementar n.º 8, de 25 de outubro 
de 1977. Trata-se de atos normativos muito antigos que, a despeito de terem sofrido umas poucas alterações pontuais, 
nem de longe tangenciam questões atuais na gestão do patrimônio público, nem atualizam as relações jurídicas nesta 
matéria. 
113 Opinião da autora acerca da qual se discorrerá no item 3, infra. 

http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/634/1/Tesi_A_Bindi.PDF.Acesso
http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/634/1/Tesi_A_Bindi.PDF.Acesso
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em função de longa vivência prática na matéria. A ideia é provocar e convidar o leitor a reflexões 

críticas. 

A primeira discussão diz respeito à própria noção jurídica de propriedade pública e à 

necessidade de que seja compreendida em suas especificidades em relação ao conteúdo da 

propriedade privada (o utere, fruere ed abutere). Nesse mesmo propósito, questiono a adequação 

do tratamento dispensado à matéria na lei civil. A topologia do trato dos bens públicos pelo 

Código Civil, na verdade, reforça a ideia de que propriedade seria um conceito unívoco aplicável 

quer ao domínio privado quer ao público. Sei que a discussão é vetusta, especialmente no direito 

estrangeiro, onde muito já se discorreu a respeito da distinção entre domínio público e propriedade 

privada114. Porém, me parece oportuno retornar ao tema para destacar as peculiaridades da relação 

da Administração Pública com o patrimônio de cuja gestão se encarrega.  

Na sequência, como uma decorrência natural do debate sobre proximidades e diferenças 

entre os regimes das propriedades pública e privada, enfrento o tema da funcionalização (social) 

da propriedade pública. A funcionalização da propriedade pública já não seria ínsita ao próprio 

regime jurídico dos bens públicos? Ou, na esteira do regime constitucional da propriedade 

(privada), a propriedade pública encontra-se igualmente vinculada ao cumprimento de uma função 

social? E, nesse caso, que função social seria essa?  

  Aproveitando-me das reflexões contidas nos capítulos anteriores, discuto ainda se, a partir 

da perspectiva funcionalista apresentada, mostra-se legítima a propriedade pública dos bens 

dominicais. 

  E, em arremate, seguindo na temática da funcionalização, investigo a possibilidade e o 

fundamento de se atribuir características do regime público a bens que, embora privados, não 

integram o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público, mas se acham afetados a atividades 

públicas ou à prestação de serviços públicos. Nesse caso, a perspectiva funcionalista operaria para 

atrair, e não para repelir, o regime público para a propriedade privada funcionalizada a um 

interesse público. 

 

 
114 As referências sobre o tema se acham no item 3, infra. 
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2.  A noção de propriedade pública e os problemas da perspectiva civilista 

  

Veio de longe no direito francês o debate em torno da natureza jurídica de relação entre o 

Estado e os bens que lhe são confiados115.  No final século XIX, finalmente, acabou prevalecendo 

a teoria de M. Hauriou no sentido de que a relação da Administração com seus bens configura um 

direito de propriedade (e não apenas de guarda), mas um direito de propriedade com 

características próprias, diversas das que definem a propriedade privada. O autor chamou essa 

propriedade de propriedade administrativa116. 

Antes, porém, que se firmasse a tese da existência de uma propriedade pública com 

características próprias, o Código Napoleônico dispusera sobre os bens do domínio público sem, 

no entanto, lhes conferir nenhum tratamento privilegiado. Para o Código Napoleônico, o Estado 

era um proprietário como os outros, muito provavelmente ainda como consequência da 

necessidade de afastar o regime pré-revolucionário que concedia diversos privilégios aos bens do 

domínio da Coroa.  

Vem daí, aparentemente, a tradição de incorporação de normas sobre a propriedade pública 

nas leis de direito civil. Tradição que persistiu mesmo depois do desenvolvimento, no direito 

 
115 Entre as muitas obras que abordam o tema no direito administrativo francês, cf. DEBBASCH, Charles; 
BOURDON, Jacques; PONTIER, Jean-Maria; RICCI, Jean-Claude. Droit Administratif des Biens. 2. ed. Paris: PUF, 
1994, p. 32 e ss; CHAPUS, René. Droit Administratif Général. 15. ed. Paris: Montchrestien, 2001, t. 2., p.  363 e ss; 
AUBY, Jean-Marie; DUCOS-ADER, Robert. Droit Administratif. 6. ed. Paris: Dalloz, 1983, 
116 CHAPUS, René: Droit Administratif Général. Cit., t. 2., p.  364: “Deve-se principalmente à Hauriou a percepção 
de que, da mesma forma em que um contrato não deixa de ser um contrato quando submetido a um regime de direito 
público, um direito pode ser reconhecido como direito de propriedade mesmo que submetido a regime outro que não 
o do Código Civil.” (trad. do original) Veja-se, ainda, MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. MAYER, 
Otto. Derecho Administrativo Alemán. Trad. do francês por Horacio H. Heredia e Ernesto Krotoschin. 2. ed. Buenos 
Aires: Depalma, 1982, t. 3, p. p. 105: “Analogamente, reconhecemos hoje nas coisas públicas que são propriedade do 
Estado uma propriedade de outra espécie que a do direito privado. É o domínio público ou propriedade pública no 
sentido de uma propriedade de direito público. Se situa, em comparação com a propriedade de direito civil, que nos é 
familiar, como a instituição correspondente do direito público.” (trad. do original). A propósito da propriedade 
pública no direito alemão, porém, Caroline CHAMARD destacada ter sido frustrada a tentativa de Otto Mayer de 
introduzir a teoria francesa naquele país. Deste modo, na Alemanha, somente existe um único modo de apropriação de 
bens que é aquele regido pelo Código Civil. A propriedade das pessoas públicas se rege pelas mesmas regras que a 
propriedade privada (de forma semelhante ao que ocorre com os contratos). Essa resistência a uma dualidade de 
regimes naquele país pode ser explicada, entre outros fatores, pela forte tradição civilista tedesca. La distintiction des 
biens publics et des biens prives: Contribution à la definition de la notion des biens publics. Paris, Dalloz, 2004, p. 
149-50. 
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francês, de um regime derrogatório para a propriedade pública na maior parte dos países de 

tradição romano-germânica.  

Realmente, a justificativa para que o Código Civil se ocupe do regime jurídico de bens 

públicos parece ser mais histórica — de manutenção de uma tradição que vem dos romanos —, do 

que decorrente da natureza da matéria, sem dúvida, mais adequada às legislações 

administrativas117. 

Nesse sentido, destacando a tendência privatista persistente também no direito brasileiro, 

assim como, igualmente, a vertente centralizadora que compromete a autonomia federativa dos 

entes parciais para disciplinar a matéria, acha-se o magistério de Victor Nunes Leal:  

“O tratamento das relações patrimoniais das pessoas de direito público à 

luz de normas e princípios típicos do Direito Civil ressurge, de tempos em 

tempos, como inevitável manifestação cíclica da tendência privatista a que 

nossa formação romanista parece predispor o jurista brasileiro.  

A isso se deve somar, no caso presente, uma outra tendência, no campo de nosso Direito 

Público, fruto natural da evolução marcadamente centralizadora do federalismo brasileiro: a de 

emprestar onipotência absoluta à lei federal, mesmo nas esferas — cada vez mais raras — em que 

o sistema positivo ainda resguarda um mínimo de autonomia dos Estados-membros.”118 

Na atualidade, a persistência dessa veia civilista no trato da propriedade pública acaba por 

represar o debate em torno das especificidades da propriedade pública, especialmente quanto à 

natureza própria do vínculo do Estado com seu patrimônio, instrumentalizado para a realização de 

interesses públicos predefinidos pelo legislador. Essa também parece ser a opinião de Floriano de 

Azevedo Marques Neto:  

 
117 Em sentido contrário, defendendo a topologia das normas presentes no Código Civil sobre o regime jurídico dos 
bens públicos, cf. SLAIBI FILHO, Nagib. Notas sobre os Bens no Novo Código Civil. Revista da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, vol. 9, nº. 35, 2006, p.70-1: “Mostra-se oportuna a inclusão no 
Código Civil das disposições sobre os bens públicos, tema de Direito Administrativo que aparentemente não estaria 
compatível com o caráter de Lei Comum que muitos vislumbram ser eminentemente privado. Contudo, pela mesma 
razão que o Código Civil trata da natureza das pessoas jurídicas de direito público (art. 41) ou mesmo da 
responsabilidade civil do Estado (art. 42), também deve dispor sobre os bens públicos (...). Se e quando tivermos um 
Código de Direito Administrativo que vincule todas as esferas governamentais, ou então a previsão na Constituição 
de uma lei sobre bens públicos, então não mais serão necessárias as disposições sobre o tema na Lei Comum.” 
118 LEAL, Victor Nunes. Titulação dos Estados para Primeira Alienação de Terras Devolutas. Parecer de 13 de julho 
de 1974 publicado na Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, vol. 37, 1985, p. 7. 
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“O problema da abordagem dada pelo Direito Civil ao tema dos bens 

públicos não está apenas na desconformidade entre ela e os privilégios e 

princípios que recaem sobre esta espécie de bens. Está em que os objetivos 

e pressupostos do direito de propriedade dos bens privados não são os 

mesmos aplicáveis aos bens públicos. 

(...) 

Ficam, patentes, pois, as insuficiências da concepção civilista dos bens 

públicos. Ocorre que estas normas influenciam grandemente a doutrina dos 

bens públicos no Direito brasileiro. O critério impede que se discuta os 

limites da inalienabilidade ou da classificação de usos (...).”119 

 

De fato, a natureza da relação que as pessoas públicas têm com os bens que lhes são 

atribuídos pela ordem constitucional no Brasil não é, nem pode ser considerada idêntica àquela 

que os particulares têm com sua propriedade120. A ideia de propriedade pública, há que se 

reconhecer, envolve muito mais um vínculo jurídico do que material121. 

Não há, assim, como se fugir à conclusão de que ronda certo anacronismo no tratamento 

civilista da propriedade pública. Mais ainda quando se leva em consideração as transformações do 

perfil do Estado nas últimas décadas na direção do surgimento de um Estado regulador. Essa 

mudança necessariamente aprofunda a necessidade de compreensão do perfil próprio da 

propriedade pública não como objeto de direito patrimonial, mas como instrumento da realização 

de fins públicos.   

 
119 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. O Regime 
Jurídico das Utilidades Públicas. Cit., p. 115. 
120 Algumas peculiaridades dessa relação serão examinadas no item 3, infra, no que refere ao aspecto  da 
funcionalização da propriedade pública. 
121 CHAMARD, Caroline. La distintiction des biens publics et des biens prives: Contribution à la definition de la 
notion des biens publics. Cit., p. 25. A autora, porém, sugere que, para alguns aspectos, as diferenças entre os regimes 
das propriedades privada e pública não decorrem tanto da distinção essencial entre os regimes de proriedade, mas da 
natureza de pessoas morais da Administração em relação à personalidade privada do particular. Para C. Chamard, por 
exemplo, não há distinção essencial entre as indisponibilidades das propriedades pública e privada (Ob. cit., p. 668-9). 
Embora a discussão seja relevante, os limites deste trabalho não permitem que seja aprofundada neste momento. 
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Nesse mesmo sentido, a despeito do contexto normativo diverso, parecem transponíveis à 

realidade brasileira as percepções e críticas que Alessandra Bindi faz ao tratamento civilista 

dispensado à disciplina dos bens públicos na Itália diante das transformações experimentadas pelo 

Estado Administrativo nas últimas décadas:  

“Foi, portanto, superada a abordagem própria do Código Civil e das leis de 

contabilidade pública, cujas normas estão preocupadas exclusivamente em 

definir o perfil de especialidade da propriedade pública deixando 

completamente à sombra os aspectos atinentes à utilização dos bens 

públicos. No início dos anos noventa, o legislador deu início a uma 

consistente, embora lenta, fragmentada e desorganizada, transformação da 

disciplina aplicável aos bens públicos, com o intento de colocá-la em uma 

perspectiva dinâmico- produtiva, mediante a introdução de uma lógica de 

mercado. Dois, portanto, os objetivos que guiaram as intervenções do 

legislador especial sobre a disciplina dos bens públicos: valorização e 

privatização do patrimônio público, com respeito aos cânones da eficácia, 

eficiência e economicidade. (...) 

(...) 

A partir da última década do século passado, a mudança do contexto 

econômico e normativo, tanto como as profundas transformações das 

regras que presidem a organização e o agir administrativo, acentuaram a 

inadequação da classificação codicista dos bens públicos, a qual, além de 

anacrônica, se revelou também parcial.”122 

 

Não há, portanto, como avançar no estudo e compreensão do regime jurídico dos bens 

públicos, atualizando-se os seus conteúdos à realidade estatal do século XXI, sem que se 

questionem alguns dos cânones tradicionais na temática. Esse o caso das perspectivas civilistas 

que obscurecem as peculiaridades dos vínculos jurídicos da propriedade pública.    
 

122 BINDI, Alessandra. Proprietà e interesse pubblico tra logica dell’appartenenza e logica della destinazione. Ob. 
Cit., p. 104-5, 122 (traduzido do original). 
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3.  A funcionalização da propriedade pública 

 

É conhecido o protagonismo que a temática da função social da propriedade assumiu no 

direito civil contemporâneo.   

Embora não relacionada diretamente à literatura civilista da função social, gosto 

particularmente da abordagem contida no excelente texto de Victor J. Vanberg. Diz o autor, que a 

propriedade, sendo um direito restringido, tem os seus limites definidos socialmente. A 

propriedade, assim como o mercado, é criada e conformada por um dado ordenamento jurídico; 

não existe fora dele, de tal forma que não há uma propriedade natural e ideal, nem um mercado 

como entidade abstrata e autônoma. Ambos são criações de um determinado ordenamento jurídico 

que não apenas lhe dá origem, mas os conforma. A propriedade, como o mercado, são criações do 

Direito e são definidos por ele. 

“Os direitos de propriedade privada que constituem o mercado são, 

inevitavelmente, direitos ‘restringidos’, no sentido de que definem limites 

socialmente aceitos a respeito do que pode fazer o proprietário do bem e 

que usos da propriedade estão proibidos com o propósito de proteger os 

interesses dos outros jogadores dentro do jogo da catalaxia. Em outras 

palavras, a questão se a regulação é, ou não, desejável, não é uma questão 

de direitos irrestritos frente a direitos restritos, já que é inimaginável um 

mercado baseado em direitos literalmente irrestritos. (....) 

Não há nenhum standard  predefinido, imutável, para estabelecer qual 

deve ser o conteúdo de ‘uma propriedade privada bem definida’ (...) Os 

direitos de propriedade se definem socialmente, e em um mundo em 

constante mudança, é difícil negar a necessidade de que, ‘dentro de um 
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sistema social em permanente desenvolvimento, se ajustem as relações 

jurídicas ao longo do tempo’.”123  

 

Apontando aparentemente em direção semelhante, Sabino Cassese afirma que a função 

social pode ser definida “como um limite que penetra na estrutura do direito subjetivo do 

proprietário”124.  

É assim que a propriedade, na contemporaneidade, apenas é reconhecida na medida em 

que se revela socialmente útil. Os seus contornos e limites sendo conferidos por essas respectivas 

utilidades125.  

Como o tema da propriedade pública quase sempre caminhou proximamente ao direito 

civil, é natural que a incorporação da ideia de função social da propriedade (privada) pela ordem 

constitucional no direito brasileiro tenha trazido a reboque a discussão acerca da funcionalização 

(social) da propriedade pública. A questão que se põe, portanto, é saber se tal qual a propriedade 

privada, estará também a propriedade pública jungida à realização de uma função (finalidade126) 

social. E, em caso positivo, que função (social) será esta? 

Em linha de coerência com a literatura civilista, encontram-se estudos recentes abraçando a 

tese de que a propriedade pública igualmente deve observar a sua função social127. Na mesma 

 
123 VANBERG, Viktor J.. Mercados y Regulación: El Contraste entre el Liberalismo de Mercado y el Liberalismo 
Constitucional. Isonomía, vol. 17, Out. 2002, p. 94-95 (traduzido do espanhol). 
124 CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: Giuffré, 1969, p. 93-4. 
125 BINDI, Alessandra. Proprietà e interesse pubblico tra logica dell’appartenenza e logica della destinazione. Cit., p. 
11: “Come già rilevato anni addietro da A.M. Sandulli, la funzione sociale della proprietà privata, stante l’obiettivo 
dell’ordinamento di rendere la titolarità privata del diritto socialmente utile, si traduce essenzialmente 
nell’imposizione di limitazioni a quella che è la classica estensione dela situazione giuridica soggettiva in esame, 
senza tuttavia dar luogo ad uma disciplina speciale della cosa in sé”. 
126 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. Trad. Vera Maria Jacob de Fradera. São Paulo: 
RT, 1998, p. 311-2: “A noção de função foi sempre entrelaçada com a disposição de um poder para satisfazer os 
interesses de outro. Há muito tempo foi reconhecida no Direito. (...) Substancialmente, trata-se de uma missão, uma 
atividade que é “funcionalizada’ ao se conferir a ela uma série de características formais. (...) A função permite o 
exercício de faculdades, como as que se reconhecem ao proprietário, mas ao mesmo tempo impõem deveres, como os 
que resultam do uso regular deste direito conforme a uma finalidade social. Esta tarefa impõe ao titular o dever de 
cumprir ou de desenvolver uma atividade tendente a lograr o objetivo proposto. Para tais fins a função outorga 
poderes, faculdades, direitos e deveres num feixe unificado pela finalidade que lhe confere homogeneidade.” 
127 ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. São Paulo: Malheiros, 2005. REIS, João 
Emílio de Assis. A Função Social da Propriedade e sua aplicabilidade sobre bens públicos. Disponível na internet 
em: http://www.publicadireito.com.br/artigos. Acesso em 20/02/2017. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos.%20Acesso%20em%2020/02/2017
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direção parece vir o legislador.  Em 2007, a Lei Federal nº. 11.481 passou a admitir a 

regularização fundiária de interesse social em imóveis da União. Já a recente Medida Provisória 

nº. 759, de 22 de dezembro de 2016, dispôs sobre a regularização fundiária urbana em áreas 

públicas. Ambas invocando como fundamento a necessidade de que a propriedade pública urbana 

atenda a sua respectiva função social. 

A discussão, porém, comporta alguma complexidade, que vai da além da simples retórica 

favorecendo a função social da propriedade pública que aparece em alguns textos sobre o tema. 

De fato, é preciso examinar se e em que sentido cabe possível falar em funcionalização (social) da 

propriedade pública. 

Reconhece-se, tal qual Cassese na Itália ainda nos anos sessenta do século passado, que a 

Constituição é fonte primária da dominialidade pública. De fato, também na ordem jurídica 

brasileira, não é outra a fonte originária de atribuição da propriedade pública que não a Carta 

constitucional. É a Constituição que atribui a propriedade pública, assim como afirma e garante a 

propriedade privada128. 

A questão que se põe, porém, é saber se ambas, propriedades privada e pública, por terem 

fundamento constitucional, estão sujeitas aos mesmos parâmetros quanto ao cumprimento de sua 

função social.   

O tema foi bastante discutido no direito italiano ao longo do século XX, especialmente por 

conta do art. 42 da Constituição italiana de 1947129. Vários autores, como Giannini, criticaram a 

ideia de que a propriedade pública estivesse submetida a uma função social130.  

“O mesmo discurso se pode repetir, com alguma variação, para a outra 

expressão de ‘função social da propriedade’. Também a propósito desta 

não faltou quem a tenha qualificado de tautológica porque, como se disse, 

 
128 CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: Giuffré, 1969, p. 10.  
129 Art. 42. A propriedade é pública ou privada. Os bens econômicos pertencem ao Estado, às empresas ou aos 
particulares. A propriedade privada é reconhecida e garantida na lei, que determina o modo de aquisição, o gozo e os 
limites com o fim de assegurar a função social e de torna-la acessível a todos. A propriedade privada pode ser, nos 
casos previstos na lei, e mediante indenização, expropriada por motivo de interesse geral. A lei estabelece as normas e 
os limites da sucessão legítima e testamentária e os direitos do Estado sobre a herança. (traduzido do original italiano). 
Disponível em  http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2017. 
130 GIANNINI, Massimo Severo. I Beni Pubblici. Roma: Mario Bulzoni, 1963, p. 126-7. 

http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf
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todo instituto jurídico tem uma função social, e assim também a 

propriedade.  (...) Na verdade, esse discurso vale mais para os operadores-

empreendedores que para os operadores-proprietários. De qualquer 

maneira, permaneceu sempre um discurso de caráter genérico. Em 

conclusão, com o conceito contido nesta expressão não se obtém outra 

coisa que não uma descrição.” 

 

Após um extenso relato sobre as diversas opiniões exaradas a respeito então (o autor 

escrevia no final dos anos sessenta), Sabino Cassese conclui que o que realmente difere as noções 

de funcionalização das propriedades pública e privada seria o momento histórico em que foram 

difundidas. Enquanto a ideia de função social da propriedade privada teria tido aplicação após a 

crise de 1929, o princípio da função pública dos bens públicos viria da lei francesa de 1790131.  

A ideia de funcionalização da propriedade pública, de fato, antecede o debate em torno da 

noção da função social da propriedade. Como visto no capítulo anterior, adotando-se uma ótica 

objetiva da propriedade — que se contrapõe a uma visão subjetiva de mera titularidade —, toda 

propriedade pública deveria ser funcionalizada à realização de um dado fim de interesse público. 

Toda a propriedade pública deveria ter uma função pública a satisfazer. Nessa acepção, a ideia de 

funcionalização é ínsita até à de propriedade pública132.  A propriedade pública sendo assim, de 

ordinário, funcionalizada à satisfação de um determinado fim de interesse público, sem o que não 

faria sentido cogitar-se sequer da existência do próprio domínio público.  

Surge, então, o problema de saber se há coincidência entre as acepções de função social e 

de função de interesse público no que diz respeito à propriedade pública.  E aqui várias leituras 

parecem possíveis.  

Uma percepção mais restritiva, que leve em conta a topologia constitucional,  conduziria à 

conclusão de que a exigência de atendimento da função social, figurando no art. 5º da Carta de 

 
131 CASSESE, Sabino. I Beni Pubblici: circolazione e tutela. Milano: Giuffré, 1969, p. 93-107 (traduzido do original).  
132 Uma perspectiva contemporânea do tema no direito italiano pode ser encontrada na tese de Alessandra BINDI. 
Proprietà e interesse pubblico tra logica dell’appartenenza e logica della destinazione. Cit., p. 11 
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1988, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais (em face do Estado), seria direcionada 

apenas à propriedade privada. 

Ainda que se supere essa leitura topológica, mas em linha de coerência com o exposto 

acima, parece necessário ter cautela na transposição para as discussões do regime jurídico dos 

bens públicos perspectivas desenvolvidas para as relações de propriedade privada133. Assim 

considerando-se serem diversos os pressupostos do domínio público diversos daqueles do domínio 

privado, 

Há, porém, quem faça um esforço de compatibilização e busque uma compreensão da ideia 

de função social que seja compatível com as peculiaridades da propriedade pública. 

Nessa direção, a tese de Floriano de Azevedo Marques Neto. Para o professor paulistano, 

tanto propriedade privada como a pública estão sujeitas ao atendimento de sua função social. 

Apenas que, em se tratando dos bens privados, a função social operaria como um limite, ao passo 

que, no que refere à propriedade pública, a função social determina a própria existência dela134. 

Segundo o autor, porém, a função social da propriedade pública pode e deve realizar-se pelo 

aproveitamento de todas as utilidades conciliáveis que possam ser suportadas pelo bem, de modo 

a promover o seu aproveitamento econômico eficiente135. Trata-se da defesa de uma perspectiva 

econômica para a realização de função social da propriedade pública, em consonância com as 

exigências da contemporaneidade, em que a propriedade pública não mais se justifica por si 

própria, mas pela maximização de sua utilidade para a sociedade.  

 
133 Mesmo no âmbito do direito privado, é possível opor alguma crítica ao que se percebe como um movimento de 
funcionalização de todo o direito civil contemporâneo, típico da corrente teórica que, no Brasil, recebe o nome de 
direito civil constitucional. Tratando do tema, Fernando LEAL, embora ressalve não se opor ao objetivo de 
funcionalização em si, destaca o risco de que algumas das construções daí decorrentes incorporem, na realidade, uma 
perspectiva instrumentalista do direito civil: “Esse é um perigo que ronda constantemente teorias normativas da 
tomada da decisão jurídica orientada na realização de objetivos. Em sua versão mais extremada, a orientação de 
processos de justificação de decisões jurídicas na realização de objetivos conduz a um modelo decisório que conjuga 
um consequencialismo de primeira ordem com um ceticismo de regras (...) Reduzido a simples meio para a 
implementação de fins, o Direito não é mais do que ‘an empty vessel without builty-in-restraints’.” Seis objeções ao 
direito civil constitucional. In: LEAL, Fernando (org.). Direito Privado em Perspectiva: teoria, dogmática e 
economia. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 134-5. 
134 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. O Regime Jurídico 
das Utilidades Públicas. Belo Horizonte: Forum, 2009, pp. 95 e 120. 
135 Idem ibidem, p. 397. 
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“Vai daí que, para cumprir adequadamente a função social, o Estado tem 

de passar a atuar, crescentemente, como um agente econômico, como um 

gestor de um considerável patrimônio, cuidando para que a utilização de 

seus bens se dê com a máxima eficiência: equilibrando a obtenção de 

receitas com a plena consagração dos usos públicos e a eficácia das 

políticas públicas que se servem destes bens.”136 

 

Considero especialmente relevante a ressalva feita por Floriano Marques Neto de que o 

atendimento da função social do bem público, na feição por ele proposta, não pode interferir, 

obstar ou empecer o pleno exercício da finalidade primária do bem137. A utilidade 

correspondente à afetação principal do bem deve prevalecer138.   

Partindo dessa premissa como correta, não me parece possível defender que o atendimento 

de uma determinada função ou interesse social possa se sobrepor ao fim público primário da coisa 

pública. Suponha-se, por exemplo, que uma determinada área seja desapropriada para a construção 

de uma via pública ou para a implantação de um projeto de infraestrutura. A execução do projeto 

atrasa e, no entretempo, a área é invadida por moradores sem teto. Ou, ao invés, a área invadida é 

integrante de um parque estadual de proteção ambiental? Poderá a realização do interesse social 

habitacional se sobrepor ao interesse público que determinou a desapropriação ou à proteção 

ambiental e determinar a regularização fundiária da área para esse fim? Penso que a defesa da 

ideia de funcionalização social da propriedade pública não pode ir tão longe. A Administração 

Pública tem o dever de tutelar inúmeros interesses da sociedade e por múltiplos instrumentos. A 

noção de funcionalização da propriedade pública deve levar em conta essa multiplicidade.  

Por outro lado, a incorporação da perspectiva da função social pode ter como utilidade o 

afastamento de certo autoritarismo que sempre pautou a gestão e o uso do patrimônio público. Não 

é raro que a Administração pretenda excluir os seus bens da incidência de regras, urbanísticas e 

ambientais, que regem a ocupação do espaço urbano. Tal exclusão, porém, não pode mais ser tida 

 
136 Idem ibidem, p. 398. 
137 Idem ibidem, p. 399. 
138 Idem ibidem, p. 396. 
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como regra automática. Deve ser adequadamente motivada e justificada com um interesse público 

contraposto e ponderado caso a caso. Zoneamento, limites construtivos e demais restrições 

precisam ser observados pelo Poder Público proprietário sempre que não houver uma justificativa 

fundada para tanto.  

 

4.  Funcionalização e legitimidade dos bens dominicais139 

 

  O debate em torno da funcionalização da propriedade pública suscita outra questão que até 

aqui tem sido pouco abordada no que diz respeito ao regime jurídico dos bens públicos: como 

explicar a categoria dos bens dominicais diante da ideia de que a propriedade pública somente se 

justifica/legitima se estiver funcionalizada à realização de um determinado interesse público? 

Lembre-se que a categoria civilista dos bens dominicais se constitui daqueles bens integrantes do 

domínio público que, não estando afetados, integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público. São — ou ao menos deveriam ser — uma classe residual dentro do patrimônio 

imobiliário. Uma massa patrimonial que não se destina, natural ou artificialmente, à utilização 

comum e coletiva da população, nem tampouco serve a instrumentalizar a prestação de serviços 

públicos, sendo, antes, uma espécie de reserva imobiliária, que, nessa qualidade, poderia ser 

explorada economicamente140.  

  Como dispunha o regulamento do antigo Código de Contabilidade da União (Decreto 

15.783, de 1922), os bens dominicais integrariam a categoria de bens do patrimônio disponível das 

pessoas jurídicas de direito público141. Não estando afetados à realização de qualquer interesse 

público direto e imediato, seriam bens vocacionados apenas à constituição de patrimônio 

(econômico) dos poderes públicos.   

 
139 Sou grata, pela interlocução mantida acerca do tema, ao Professor Emerson Affonso da Costa Moura, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, doutorando no PPGD-UERJ. 
140 Nesse sentido, MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. 
Cit., p. 221-222. 
141 Cf, a propósito, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 783. 
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  A pergunta, todavia, é: como fica a justificativa da permanência destes bens no domínio 

público se precisamente não se acham afetados à realização de um interesse público imediato? É 

realmente legítimo defender o regime jurídico do domínio público para essa qualidade de bens? 

Não se perde aqui a legitimidade da sustentação desse regime? 

  Do meu ponto de vista, não. Há algum tempo venho refletindo a respeito diante das 

enormes dificuldades de gestão patrimonial por parte da Administração Pública. Por razões 

histórico-jurídicas – como, por exemplo, as terras devolutas, terrenos de marinha e os bens 

advindos de herança jacente – as Administrações Públicas brasileiras acabam sendo grandes 

proprietárias de imóveis (não afetados) e, de ordinário, péssimas administradoras deste 

patrimônio. E não adianta criticá-las por isso: seu foco direto, de fato, deve ser a realização dos 

muitos interesses e serviços públicos que está encarregada de satisfazer. Afora a ausência de 

vocação natural dos governos para a administração imobiliária, concorrem ainda para o fracasso 

na gestão do patrimônio não afetado os muitos interesses privados e pressões não republicanas 

sofridas  pelos os gestores públicos (afinal, muitos destes bens acham-se aptos a gerar utilidades 

privadas). Trata-se de uma faceta quase literal do atávico patrimonialismo do Estado brasileiro e 

que resulta na percepção e apropriação da coisa pública como se fosse patrimônio privado do 

gestor e de seus amigos.  

  Tudo isso somado tem me convencido da ideia de que a categoria dos bens dominicais 

deve ser repensada. Não para excluir tais bens das regras do regime jurídico dos bens públicos, 

como defendido por alguns142. Fosse assim, além de alienados, poderiam ser usucapidos, dados 

em garantia e excutidos. Para essa doutrina, os bens dominicais, porque integrantes apenas do 

patrimônio econômico das pessoas jurídicas de direito público, sendo bens públicos apenas em 

sentido formal, não justificariam o regime da propriedade pública.  

  Note-se, a propósito, que, incorporando parcialmente no texto da decisão argumentos dessa 

linha de pensamento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça veio de entender admissível 

a proteção possessória conferida a particulares em litígio entre si acerca da ocupação (irregular) de 

 
142 Vejam-se a propósito as inúmeras referências citadas por COUTINHO, Elder Luis dos Santos. Da Possibilidade de 
Usucapião de Bens Formalmente Públicos. Disponível em:  http://www.convibra.com.br/2009/artigos/91_0.pdf. 
Acesso em: 20 de fevereiro de 2017. E, ainda, por CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1172.  
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bem público dominical (Recurso Especial n.º 1.296.694, da Relatoria do Ministro Luís Felipe 

Salomão, julg. em 18 de outubro de 2016). No caso, foi negado provimento a recurso interposto 

pela Prefeitura do Distrito Federal, proprietária da área143, que reclamava a impossibilidade desta 

proteção, e contrariada a orientação em sentido oposto firmada pela Terceira Turma no julgamento 

do Recurso Especial n.º 998.409, de 2009. 

   Embora a Quarta Turma do STJ afirme não ter superado a jurisprudência que nega a 

existência de posse na ocupação irregular de bem público, entendeu, no caso, que, em se tratando 

de bem desafetado (dominical), a ocupação por particular lhe “confere justamente a função social 

da qual o bem está carente em sua essência”. E, dessa forma, porque a ocupação por particular de 

um bem desafetado, ainda que irregular, seria uma forma de funcionalizar esta propriedade, 

mereceria ser protegida pelos institutos de proteção possessória. 

 Algumas reflexões, porém, podem ser extraídas dessa decisão:  

(1) a estranheza que causa em se admitir que a mesma situação de fato possa ser qualificada 

juridicamente conforme o litígio que se instaure a seu respeito: como detenção, se o ocupante 

litigar contra a Administração, e como posse, se o litígio for contra outro particular. 

Especialmente, quando no caso o titular do domínio também interveio na causa e teve seu recurso 

negado para se proteger a posse do particular;  

(2) na verdade, não há como afastar a percepção de que o acórdão da Quarta Turma contradiz de 

algum modo a jurisprudência mais assentada do Tribunal que nega a posse do particular na 

 
143 Em acórdão um pouco anterior da Terceira Turma, da Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 20 de 
setembro de 2016, no Recurso Especial n.º 1.582.176, o STJ igualmente reconheceu a possibilidade de proteção 
possessória a particulares em litígio, mas nesse caso sobre a ocupação de bem público de uso comum. A hipótese 
versava sobre litígio para resguardar o livre exercício do uso de via de municipal instituída como servidão de 
passagem. Para fundamentar essa decisão, sem afastar a jurisprudência que exclui a posse do particular sobre bem 
público (que, inclusive, afirma aplicável a litígios entre particulares sobre bens dominicais, em sentido diverso do 
acórdão posterior da Quarta Turma), o acórdão acaba por fazer certa ginástica semântica, afirmando que “a 
proposição, não obstante, não se estende à situação de fato exercida por particulares sobre bens públicos de uso 
comum do povo, razão pela qual há possibilidade jurídica na proteção possessória do exercício do direito de uso de 
determinada via pública. A posse consiste numa situação de fato criadora de um dever de abstenção oponível erga 
omnes. Outrossim, o instituto pode ser exercido em comum, na convergência de direitos possessórios sobre 
determinada coisa. Nessa hipótese, incide o disposto no art. 1.199 do CC, segundo o qual "se duas ou mais pessoas 
possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos 
outros compossuidores". Na posse de bens públicos de uso comum do povo, portanto, o compossuidor prejudicado 
pelo ato de terceiro ou mesmo de outro compossuidor poderá "lançar mão do interdito adequado para reprimir o ato 
turbativo ou esbulhiativo", já que "pode intentar ação possessória não só contra o terceiro que o moleste, como 
contra o próprio consorte que manifeste propósito de tolhê-lo no gozo de seu direito".    
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ocupação irregular de bem público e contradiz expressamente o que foi afirmado pela Terceira 

Turma no acórdão do julgamento pouco anterior do Recurso Especial nº. 1.582.176144 

(curiosamente citado pela mesma Quarta Turma como precedente,) além do Recurso Especial nº. 

998.409, acima citado; e 

(3) no fundo, que situações como essa que deram origem ao julgado decorrem mesmo é do fato de 

que o Poder Público não é um bom administrador do seu patrimônio dominical, frequentemente 

invadido e alvo de ocupações irregulares por particulares, que se servem da propriedade pública 

para seus interesses privados raramente com contrapartida ao interesse público. 

 

 A solução para o problema, porém, não me parece ser a adoção do regime da propriedade 

privada para os bens dominicais — tese até aqui minoritária, sem respaldo na legislação ou na 

Constituição (com a qual, aparentemente, flerta o julgado acima mencionado), e com a qual, 

particularmente, igualmente não comungo. Penso que essa ideia, longe de representar uma 

alternativa adequada, teria o defeito de estimular uma gestão irresponsável deste patrimônio e 

ainda mais patrimonialismo.  

  Acredito, ao invés, que o caminho pode estar em uma mudança um pouco mais ampla no 

regime normativo vigente (a depender de mudanças legislativas, portanto): obrigar que o 

enquadramento de um bem na categoria de dominical seja necessariamente transitório e 

justificado. Assim, o bem somente poderia ser enquadrado como dominical de forma transitória 

até que pudesse estar novamente afetado a um uso comum ou especial. Caso, entretanto, essa 

condição de transitoriedade não se verifique, seja pelas características naturais da coisa, seja em 

função do tempo decorrido, a Administração Pública deveria ser obrigada a aliená-lo. Apenas em 

circunstâncias especiais, por motivo de interesse público justificado – por exemplo, a manutenção 

 
144 Do texto do acórdão colhe-se a seguinte passagem: “Por esse motivo, nas discussões relativas à proteção 
possessória, adotou-se o entendimento de que a ocupação do bem público não passa de mera detenção, sendo 
incabível, portanto, invocar proteção possessória contra o órgão público. Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp 
66.538⁄PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01⁄02⁄2013; e AgRg no REsp 1.190.693⁄ES, Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23⁄11⁄2012. 
As mesmas conclusões podem ser adotadas no caso de conflito entre particulares que ocupam imóveis públicos, 
também bens públicos dominicais (REsp 998.409⁄DF, de minha relatoria, Terceira Turma, DJe 03⁄11⁄2009).” 
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dos terrenos de marinha no patrimônio público por razões de segurança nacional —, a situação de 

bem dominical poderia se estabilizar. 

Não se justifica que, em nome da alegada constituição de um patrimônio, a Administração seja 

uma autêntica imobiliária para a gestão de um patrimônio que não se preste à realização direta de 

um dado interesse público.  

  O interesse público que um determinado bem esteja funcionalizado a realizar pode até se 

alterar durante o tempo de existência deste bem. Contudo, o que não parece encontrar base de 

legitimação no ordenamento e nas próprias dimensões do que seja propriedade pública – como se 

viu no item 1, supra — é que este bem permaneça desafetado, sem fim público específico, 

constituindo apenas um acervo patrimonial das Administrações Públicas.  

  O ponto de vista aqui expressado parece encontrar algum eco – embora, reconheça, sem a 

mesma proposição apresentada —  nas teses de Caroline Chamard e de Floriano de Azevedo 

Marques Neto, respectivamente: 

“Além disso, essa pesquisa teve oportunidade de insistir sobre a constância 

em que a exigência do interesse geral caracteriza o direito dos bens 

públicos. Os patrimônios públicos, prolongamentos das pessoas públicas 

inevitavelmente são instrumentos de realização do interesse geral. Logo, as 

pessoas públicas não têm o direito de se apropriar ou de conservar bens 

que não configurem, para elas, nenhuma utilidade pública”.145 

 

“Contudo, no caso dos bens dominicais, parece-nos ser uma verdadeira 

afronta à cláusula geral de função social imaginar possível que o ente 

público detenha um acervo de bens (móveis ou imóveis) e não lhes dê 

qualquer uso, nem mesmo no sentido de geração de receitas empregáveis 

no custeio de necessidades coletivas ou na viabilização de 

empreendimentos públicos. Se bens dominicais existem, a eles deve ser 

dada a destinação patrimonial: o acervo destes bens deve ser administrado 
 

145 CHAMARD, Caroline. La distintiction des biens publics et des biens prives: Contribution à la definition de la 
notion des biens publics. Cit., p. 669.  
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de forma a propiciar resultado econômico (rendas para a Administração) 

ou a permitir que os particulares o façam, preferencialmente com reversão 

de ônus em favor do poder público. Enfatizamos isso por identificar um 

certo ranço cultural que vê que a atividade pública como contraposta, 

antípoda, à atividade econômica”146  

 

  Avento a necessidade de alienação ou justificação funcionalizada da condição de bem 

dominical depois de acompanhar por quase duas décadas os dramas e vicissitudes da gestão do 

extenso patrimônio público imobiliário do Estado do Rio de Janeiro. Gestão essa que redunda em 

um contencioso judicial grande, custoso e demorado, quase sempre em prejuízo da Administração. 

Ocupações irregulares de bens desafetados se perpetuando por décadas, apropriações privadas do 

patrimônio público em benefício único de particulares que não raro contam com favores de 

políticos e administradores. Isso quando não ocorre de, em função da escassez de recursos de 

manutenção, o bem terminar por ruir, desmantelar-se, indo com ele junto o patrimônio público e, 

claro, o interesse público e social.  

  Por ter assistido a tudo isso por tanto tempo, convenci-me de que é preciso cogitar de 

alternativa para o patrimônio público não funcionalizado a um interesse público. Assim, não sendo 

o bem passível de afetação, o melhor mesmo é vendê-lo para que os recursos possam ser 

empregados aí sim na realização de um verdadeiro interesse público. O Poder Público não deve 

ser proprietário imobiliário sem propósito de interesse público específico. Fere a lógica tanto da 

ideia de domínio público como da de domínio privado. 

 

5.  A propriedade privada funcionalizada a um interesse público: regime público? 

 

  Tendo assentado acima que um bem público não afetado – como o são os dominicais —, 

não deve, como regra, permanecer no domínio público já que não está funcionalizado à realização 

de um dado interesse público, cabe agora uma indagação oposta. E quanto aos bens do domínio 
 

146 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: Função Social e Exploração Econômica. Cit., p. 221-222. 
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privado que, eventual e transitoriamente, estejam afetados a uso ou fim público? Merecem que lhe 

sejam atribuídas características do regime público da propriedade?  

  A questão não é desconhecida. Com frequência é suscitada em relação aos bens (de 

titularidade privada) de concessionários e prestadores privados de serviços públicos quando 

afetados ao serviço. Nessa hipótese mais comum, acabam sendo invocadas, para fundamentar 

derrogações do regime público aplicáveis à propriedade privada, regras próprias da legislação de 

delegação de serviços públicos, quando não o próprio contrato, que, quase sempre, determinam a 

reversibilidade destes bens. Neste sentido, encontram-se julgados reconhecendo a aplicabilidade 

do regime público a tais bens para, por exemplo, impedir que sejam penhorados para suportar 

dívidas do concessionário147. O regime público, aí, acaba decorrendo da necessidade de assegurar 

a continuidade do serviço público148. 

 
147 APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM 
DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. (...)  DOMÍNIO PÚBLICO. BEM IMÓVEL COM DESTINAÇÃO A USO 
PÚBLICO. O imóvel retirado da esfera patrimonial do particular pela empresa concessionária de serviços públicos 
assume o caráter de bem afetado à prestação de serviços públicos essenciais, subordinando-se as regras do direito 
público, motivo pelo qual reveste-se da imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração. APELAÇÕES 
DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70056497464, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/03/2014). 
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO FISCAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO - IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERENCIAIS E AFINS -
ESSENCIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PENHORA - IMPOSSIBILIDADE. - É pacífico o 
entendimento que os bens afetados à prestação de serviço público, mesmo pertencendo à pessoa jurídica de direito 
privado, são impenhoráveis, ante o princípio maior do resguardo do interesse público e da continuidade dos serviços. 
Precedentes do STJ. (...)- A afetação de um bem à prestação do serviço público, em que pese repousar muitas das 
vezes no seu intrincado relacionamento com as atividades-fim da empresa concessionária ou do ente estatal, pode 
também se fazer presente quando relacionadas com as atividades-meio, desde que essenciais à consecução das 
finalidades inerentes a determinado serviço público. - A distinção relevante, portanto, não residiria tanto em saber se o 
bem está relacionado com a prática e execução das atividades objeto do serviço público em si - ou se apenas com 
ações instrumentais e mediatas a tal realização -, mas, sim, em aferir o grau de essencialidade desse bem à execução 
do serviço público, em contraposição a um caráter de mera utilidade. - Nesse sentido, o magistério da doutrina: 
"VI.9.3 A vinculação dos bens às satisfação das necessidades. (...). Trata-se da existência de um regime jurídico 
próprio e peculiar, destinado a proteger o conjunto de bens enquanto instrumento da prestação do serviço público. A 
instrumentalidade dos bens à satisfação de interesses coletivos impede a incidência do regime jurídico usual e comum, 
aplicável aos bens isoladamente considerados."É necessário, então, estabelecer uma diferenciação entre bens úteis e 
bens necessários à prestação do serviço público. Há alguns que facilitam, mas não são indispensáveis à referida 
prestação. Outros, por seu turno, são essenciais a tanto. "A essencialidade do bem à prestação do serviço produz sua 
submissão a esse regime jurídico próprio e inconfundível, dotado de características e peculiaridades próprias. Todos 
os bens passam a ter um regime próprio de direito público, ainda que se trate de bens de propriedade original do 
concessionário. A afetação do bem à satisfação da necessidade coletiva impede a aplicação do regime de direito 
privado comum" (Marçal Justen Filho, Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, p. 330, Dialética, São Paulo, 
2003). - Para definição do regime jurídico a ser aplicado a um bem de posse ou propriedade de concessionário de 
serviço público, importa principalmente aferir o seu grau de essencialidade para a consecução dos serviços, em 
contraposição a um caráter de mera utilidade, podendo figurar, aí sim, como critério de tal aferição, estar ou não o 
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 E quando o bem afetado a determinado serviço ou utilidade pública não for de titularidade 

de particular que mantenha relação de delegação ou de prestação de atividade pública? Por 

exemplo, quando se tratar de imóvel privado simplesmente locado ao Poder Público para a 

execução de atividade de interesse público. Seria possível impedir a sua penhora ou excussão para 

suportar dívidas de seu proprietário a fim de que não haja interrupção da atividade pública ali 

desenvolvida? 

 No direito italiano, parte expressiva da doutrina reconhece como categoria própria, 

afirmada por Aldo Sandulli em 1956149, os bens de interesse público, que seriam justamente 

aqueles bens que pertencendo a particulares são submetidos a um regime especial derrogatório em 

virtude da peculiar relevância que lhes é atribuída150.   

  Alessandra Bindi, em tese de doutorado defendida em 2010, destaca a relevância da 

categoria no direito administrativo italiano contemporâneo. Segundo a autora, ao mesmo tempo 

em que a política de privatizações provocou uma contração no conjunto de bens públicos em 

sentido estrito, levou a uma ampliação dos bens de titularidade privada caracterizados como de 

destinação pública151. E, nesse contexto, discorre sobre a evolução do conceito de domínio 

público que considera a funcionalização da propriedade à realização de fins públicos, ainda que 

 
bem relacionado com atividades-fim do prestador. Os critérios balizadores do regime jurídico de tais bens seriam, 
portanto, mais de necessariedade/utilidade do que atividade-fim/atividade-meio. – (...) (TRF-5 - AGTR: 86746 AL 
0013957-14.2008.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga (Substituto), Data 
de Julgamento: 22/09/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 
11/11/2009 - Página: 157 - Ano: 2009). 
148 Alinho-me aqui aos críticos da jurisprudência que se firmou no Supremo Tribunal Federal a partir de 2004 
atribuindo regime público integral e indistintamente aos bens de todas das (empresas) estatais prestadoras de serviços 
públicos (sociedades de economia mista ou empresas públicas), estivessem estes bens afetados ou não à prestação do 
dito serviço. Felizmente já de alguns anos pra cá, o Supremo Tribunal tem retrocedido dessa jurisprudência — que 
fazia tábula rasa do regime privado eleito pela Administração Pública para essas empresas — para abrigar no regime 
público apenas os bens realmente afetados de estatais dependentes e nos casos de prestação de serviço em regime de 
privilégio, sem concorrência com prestadores privados na mesma atividade. Vide, neste sentido, o acórdão proferido 
no julgamento do RE 599.628, em 25 de maio de 2011, em repercussão geral. De todo modo, parece correta a 
proteção, pelo menos parcial, do regime público conferida a bens privados (de estatais ou concessionárias) 
diretamente afetados a serviço, em homenagem a continuidade deste. 
149 Sobre o tema, A. M. SANDULLI, Beni pubblici, in Enc. dir., ad vocem; ID., Spunti per lo studio dei beni privati di 
interesse pubblico, in Dir. ec., 1956, 163 ss. Apud  BINDI, Alessandra. Proprietà e interesse pubblico tra logica 
dell’appartenenza e logica della destinazione. Cit., p. 143. Segundo a autora, porém, o primeiro a ter utilizado o 
conceito foi GRISOLIA, mas em contexto diverso. Registra, ainda, que a categoria é hoje defendida por boa parte da 
doutrina contemporânea. 
150 GAROFOLI, Roberto. Compendio di Diritto Amminisrtativo. Roma: Nel Diritto Ed., 2014, p. 229 
151 BINDI, Alessandra. Ob. cit., p. 141. 



 

136 
 

sob a titularidade privada. Tudo em consonância com uma perspectiva de objetivação da noção de 

domínio público em comparação com a perspectiva subjetivista que prevaleceu até aqui (em que a 

caracterização da propriedade pública dependia basicamente da identificação de sua titularidade 

subjetiva)152. A propriedade pública não representa a única estrada para satisfazer o interesse 

público153. 

 Entretanto, um exame das espécies de bens que a doutrina italiana enquadra nesse conceito 

de bens privados de interesse público revela que ali se enumeram desde bens afetados à prestação 

de serviço público a que acima já se referiu, como também algumas formas de limitação da 

propriedade privada (que aqui consideramos como manifestações do poder de polícia 

administrativa, como, por exemplo, as restrições decorrentes da proteção do patrimônio histórico-

cultural), até o caso mais restrito de bens privados afetados a uso público, de que se cogita neste 

momento. 

 Um tanto por isso essa categoria foi objeto da forte crítica de Massimo S. Giannini. Na 

obra que reproduz suas aulas de direito administrativo sobre a matéria nos anos de 1962-3, o 

célebre administrativista italiano reconhece que, sob tal designação, enquadram-se bens de 

naturezas diversas e que, portanto, não é possível dar um significado preciso ao conceito (ou bens 

públicos sobre os quais os privados possam ter direitos dominicais ou coisas públicas sobre as 

quais os poderes públicos tenham direitos próprios). Por isso, Giannini a reputa juridicamente 

imprecisa e afirma que só poderia ser aceita para fim descritivo154.  

 Não obstante a crítica pareça procedente, penso que a categoria dos bens privados de 

interesse público, se admitida de forma mais restrita, teria, por aqui, uma utilidade residual 

justamente para que nela se pudesse definir, com maior clareza um regime próprio para enquadrar 

a situação dos bens privados afetados a fins ou usos públicos. Na verdade, embora nesses casos 

não seja razoável determinar a aplicação integral do regime público, mostra-se perfeitamente 

possível cogitar de algumas derrogações em circunstâncias predeterminadas. 
 

152 BINDI, Alessandra. Ob. cit, p. 129: “Peraltro, l’emergere di un regime pubblicistico applicabile non in relazione 
alla titolarità soggettiva dei beni, bensì in rapporto al dato oggettivo e sostanziale della funzione o del compito 
pubblico che i medesimi beni sono chiamati a realizzare dimostra come, anche in questo ambito, si sia affermata una 
concezione funzionale di pubblica amministrazione e come il processo di “desoggettivazione” del diritto 
amministrativo abbia coinvolto anche i mezzi dell’azione pubblica.” 
153 BINDI, Alessandra. Ob. cit., p.142 
154 GIANNINI, Massimo Severo. I Beni Pubblici. Cit., p. 123-6.  
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 Recorro, mais uma vez, à tese de Alessandra Bindi, em que a autora defende um regime 

misto aplicável aos bens formalmente privados, mas substancialmente públicos. Tal regime seria 

resultante da coordenação de instrumentos e institutos de direito privado e de regras de direito 

público, enquanto perdurar a funcionalização do bem a uso coletivo ou administrativo155. 

  Entre nós, embora o tema ainda careça de maior teorização, tem sido, vez por outra, 

enfrentado pelos Tribunais. Tomem-se, como exemplos, julgados do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça.  

  No primeiro caso, julgado em 2010, o Tribunal de Justiça Fluminense entendeu ser 

impenhorável um bem particular locado a um Município onde se achava em funcionamento uma 

escola municipal. Conforme consta da ementa do julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. (...) Por fim, a doutrina e a jurisprudência 

acolhem o posicionamento de que bens particulares quando afetos as 

atividades típicas estatais são impenhoráveis. A eventual hasta pública do 

imóvel onde funciona escola municipal prejudicará o direito fundamental à 

educação das crianças daquela localidade. Ponderação de interesses. 

Supremacia do interesse público sobre o particular156. 

   

 O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a seu turno, rejeitou a aplicação do regime 

público para suspender a penhora de um bem de sociedade de economia mista federal ocupado por 

órgão da Polícia Civil do Estado de Alagoas. A Justiça Federal, entendeu, no caso, que a 

penhorabilidade do bem apenas estaria excluída se ele se achasse afetado a serviço público 

prestado pela própria empresa. Dessa forma, o uso do bem por órgão público estadual, fora das 

 
155 BINDI, Alessandra. Proprietà e interesse pubblico tra logica dell’appartenenza e logica della destinazione. Cit., p. 
125: “Come avviene per gli enti formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, anche per i beni oggetto di 
privatizzazione formale dovrebbe risultare applicabile un regime giuridico di natura mista, risultante dal 
coordinamento tra istituti e strumenti di diritto privato, da una parte, e, dall’altra, regole di diritto pubblico legate 
alla permanente sostanza pubblica dei beni ed alla loro perdurante funzionalizzazione all’uso collettivo o 
amministrativo.” 
156 DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006671-07.2000.8.19.0011 (2010.001.35256) 
Apelante: JARBAS BATISTA DE ALMEIDA Apelado: SANDRA MARA FARIA TRINDADE RELATOR: 
DESEMBARGADOR FERDINALDO NASCIMENTO, 20 de julho de 2010 
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finalidades do ente titular, configuraria destinação anômala e não permitiria a exclusão de sua 

penhorabilidade, mas, apenas eventualmente, a concessão de prazo mais elástico para desocupação 

pelo Poder Público157. 

 Já o Superior Tribunal de Justiça, adotando uma posição mais favorável à ocupação 

pública, decidiu suspender a execução de uma liminar de imissão de posse concedida em favor de 

particular pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para evitar o desalojamento de órgãos 

administrativos do Município de Governador Valadares que ocupavam bem privado, sob o risco 

de interrupção da prestação dos serviços pelos órgãos afetados158. 

 
157 PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BENS. 
PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. EXCEÇÃO. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO QUE SE CONSTITUI EM SUA FINALIDADE. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A 
jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que são penhoráveis os bens das sociedades de economia 
mista, mesmo que prestem serviço público, excetuando-se, apenas, aqueles bens afetados a essa finalidade. 2. No bem 
imóvel penhorado na execução embargada está em funcionamento da Corregedoria de Polícia Civil do Estado de 
Alagoas, conforme mandado de constatação (fls. 66/67), não sendo esse fato, contudo, suficiente para caracterizar a 
impenhorabilidade do bem, pois a atividade pública desempenhada no imóvel não está incluída no âmbito do serviço 
público prestado pela Apelada (administrar financiamentos do SFH e realizar cursos de capacitação de pessoal para a 
administração pública estadual), cuidando-se, por conseguinte, o referido uso de destinação anômala do bem a órgão 
público vinculado ao sócio majoritário da Apelada, o Estado de Alagoas. 3. Tal situação é similar àquela de um bem 
imóvel de qualquer particular que esteja locado ou cedido a qualquer título para funcionamento de órgão público, fato 
que não é suficiente para ensejar sua impenhorabilidade, mas, no máximo, quando de eventual desocupação do imóvel 
por sua venda judicial, o estabelecimento de prazo mais elástico para realização desta. 4. Provimento da apelação e da 
remessa oficial para julgar improcedentes os embargos à execução, condenando à Apelada ao pagamento de 
honorários advocatícios de 0,5% (meio por cento) do valor da causa. (TRF-5 - AC: 368990 AL 0009017-
09.2001.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (Substituto), Data de Julgamento: 
27/08/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário Eletrônico Judicial - Data: 10/09/2009 - Página: 696 - 
Ano: 2009) 
158 AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZA A 
IMISSÃO DE PARTICULAR NA POSSE DE BEM AFETADO AO SERVIÇO PÚBLICO. LESÃO À ORDEM 
ADMINISTRATIVA, À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICAS RECONHECIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO 
DEFERIDO. 
(...) 
II - Espécie em que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais causa, a um só tempo, 
grave lesão à ordem administrativa, à saúde e à segurança públicas, pois tem o potencial de inviabilizar a prestação, 
por duas secretarias municipais, de serviços essenciais à população do Município de Governador Valadares, tais como 
o recolhimento do lixo urbano e hospitalar, o planejamento, a execução e a fiscalização de obras de infraestrutura, a 
organização do transporte coletivo e o gerenciamento do sistema de iluminação pública. 
III - Imissão de particular na posse de área já afetada ao serviço público, com o imediato desalojamento de órgãos da 
administração, que não pode subsistir, ao menos considerando o caráter precário da decisão. 
IV - Município que tem a posse efetiva do bem objeto da ação originária, com destinação pública, a caracterizar, em 
última análise, a desapropriação indireta, situação em que eventual perda da propriedade pode ser resolvida em perdas 
e danos. Agravo regimental desprovido. 
(STJ - AgRg na SLS: 2000 MG 2015/0054965-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 
20/05/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/06/2015) 
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  Como se percebe das decisões mencionadas, a casuística do direito brasileiro ainda é 

grande na matéria e são pouco precisos os critérios que definem a aplicação ou não do regime 

público a bens privados afetados. A falta de critérios mais seguros é, portanto, fonte de grande 

insegurança tanto para particulares como para a Administração Pública.   

 

5.  Conclusões 

 

  O percurso trilhado acima, penso, evidencia a atualidade do debate em torno do regime 

jurídico dos bens públicos, seus propósitos e contornos. Atualidade essa que, como disse a 

princípio, às vezes fica escondida sob as antigas legislações de regência vigentes na matéria. É 

fato, porém, que algumas das normas mais recentes remetem à questão da funcionalização (social) 

da propriedade pública. 

Pôs-se, portanto, o problema de saber se e em que sentido é de ser aplicada ao domínio público a 

ideia de função social propriedade. O texto apontou as dificuldades geradas pela aplicação acrítica 

das perspectivas civilistas ao regime jurídico do domínio público, encontradas com frequência na 

literatura e em alguns julgados. Quanto ao tema função social, em particular, é necessário ter em 

conta que a ideia de funcionalização da propriedade pública à realização de um fim de interesse 

público antecede até mesmo à noção de função social da propriedade. A propriedade pública é 

funcionalizada já na sua origem. E embora existam louváveis esforços na construção de uma 

perspectiva de função social da propriedade adequada à dominialidade pública, não se pode perder 

de vista as peculiaridades desta última de tal modo que não se pode admitir uma transposição 

irrefletida das teorias. 

Nada obstante, a perspectiva funcionalista da propriedade pública parece útil na medida em 

que permite lançar luzes sobre duas questões que remanescem especialmente problemáticas acerca 

da dominialidade pública: o regime jurídico dos bens dominicais e o dos bens particulares afetados 

a fins públicos. Quanto ao primeiro, o texto defende a ideia — dependente de alteração legislativa 

— da transitoriedade necessária da condição de dominical, sob pena de alienação compulsória.  E 

quanto aos bens privados afetados, sustentou-se a necessidade de estabelecimento de um regime 

diferenciado misto, em substituição ao casuísmo que vigora hoje na jurisprudência do tema. 
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O texto  devam ser superadas várias das perspectivas civilistas sobre a propriedade pública 

— assentada sobre fundamentos distintos —, Como se percebe das decisões mencionadas, a 

casuística do direito brasileiro ainda é grande na matéria e são pouco precisos os critérios que 

definem a aplicação ou não do regime público a bens privados afetados. A falta de critérios mais 

seguros é, portanto, fonte de grande insegurança tanto para particulares como para a 

Administração Pública.   
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CONDOMÍNIO DE FATO: AGONIZA, MAS NÃO MORRE159 

MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO160 

 

O condomínio de fato é uma realidade social na qual há uma união de moradores com 

objetivos afins e que buscam privatizar de modo relativo áreas públicas com o objetivo de suprir 

deficiências na prestação de serviço público nas áreas da segurança, lazer e limpeza, dentre outras. 

Para atingir tal desiderato, os interessados se cotizam a fim de que tais necessidades sejam 

supridas mediante a contribuição de associados. Não se trata de condomínio de direito pelo motivo 

óbvio de que a área comum não é de titularidade dos condôminos, mas sim um bem público de 

uso comum do povo. 

Sob o ponto de vista da dogmática clássica tal figura teria muita dificuldade de obter 

reconhecimento judicial. Podemos apontar o óbice da inexistência de posse sobre bem público de 

uso comum do povo, na inviabilidade de se obstar o direito de ir e vir de qualquer cidadão nos 

espaços públicos do condomínio de fato, a característica da taxatividade que é tão marcante no 

âmbito dos direitos reais, sem falar na dificuldade de se impor a contribuição, uma vez que 

somente a lei pode instituir tributos e taxas e, como cediço, a Constituição assegura ao cidadão o 

direito de não se associar nem permanecer associado (art. 5º, XX). 

Contudo, o fato é que há várias décadas essa realidade se tornou frequente, notadamente, 

nos grandes centros urbanos. A tal ponto que mesmo o operador do direito mais atento tem 

dificuldades fáticas em identificar diante do caso concreto se a situação apresentada como 

condomínio de casas é um loteamento antigo ou mesmo uma rua sem saída ou se é um 

condomínio de direito. 

Enquanto ainda existia grande controvérsia doutrinária sobre o tema, mas a 

jurisprudência161 pendia para a admissão do condomínio de fato fundada, principalmente, na 

 
159 Corria o ano de 1979,  Nelson Sargento compôs o que seria um dos maiores clássicos da música popular brasileira: 
samba agoniza, mas não morre. O artista trazia a lume as modificações pelas quais vinha passando o samba, mas 
vaticinava o que vemos quase quarenta anos depois com a revitalização desse ritmo extraordinário.  
160 Desembargador do TJRJ. Professor Titular de Direito Civil da Estácio. Doutor e Mestre pela UNESA. 
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vedação ao enriquecimento sem causa daqueles que não contribuem, mas tem o seu patrimônio 

valorizado, o Órgão Especial do TJRJ em 2005 aprovou com o significativo quórum de 17 votos a 

1 o verbete nº 79162 com os seguintes dizeres: “Em respeito ao princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, as associações de moradores podem exigir dos não associados, em 

igualdade de condições com os associados, que concorram para o custeio dos serviços por elas 

efetivamente prestados e que sejam do interesse comum dos moradores da localidade.” 

A despeito de continuarmos concordando com o conteúdo do aludido verbete, desde que 

esteja efetivamente provada a prestação de serviços de natureza indivisível como segurança, 

limpeza e lazer em razão da vedação ao enriquecimento sem causa e, na maioria das vezes, na 

própria vedação ao procedimento contraditório (venire contra factum proprium),163 o fato é que a 

partir de decisões dos tribunais superiores, a jurisprudência predominante nos tribunais estaduais 

tem sido no sentido de que é incabível a cobrança em razão da liberdade de associação prevista no 

artigo 5o, XX, da Constituição Federal.  

Em 20/9/2011, no julgamento do Recurso Extraordinário no 432106/RJ,164 tendo como 

relator o Ministro Marco Aurélio de Mello, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por 

unanimidade, considerou indevida a cobrança por ofensa ao princípio da legalidade e da liberdade 

de associação (Informativo no 641/STF).  

Essa decisão da excelsa Corte parece ter pacificado também a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça que no julgamento dos Embargos de Divergência no 444.931/SP,165 também já 

 
161 Recurso especial. Condomínio atípico. Associação de moradores. Cobrança de despesas comuns. Possibilidade. 
Precedentes. O proprietário de lote integrante de gleba urbanizada, cujos moradores constituíram associação para 
prestação de serviços comuns, deve contribuir com o valor que corresponde ao rateio das despesas daí decorrentes, 
pois não é adequado continue usufruindo dos benefícios sociais sem a devida contraprestação. Precedentes. Recurso 
conhecido e provido. (STJ, Terceira Turma, Resp nº 538.833/RJ, Rel. Min. Castro Filho, julg. em 28/10/2005). 
162 O verbete viria a ser cancelado pelo mesmo órgão jurisdicional em razão da mudança de orientação nos tribunais 
superiores em 24/3/2017. 
TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, Apelação 9129988-09.2009.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, julg. em 
11/12/2013. 
164 RE 432.106/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 20/9/2011: “Associação de moradores – Mensalidade – 
Ausência de adesão. Por não se confundir a associação de moradores com o condomínio disciplinado pela Lei no 
4.591/64, descabe, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel 
que a ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade e da autonomia da manifestação de 
vontade – artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal”. 
165 Embargos de divergência em Recurso Especial no 444.931/SP (2005/0084165-3), Relator: Ministro Fernando 
Gonçalves, RP/Acórdão: Ministro Humberto Gomes de Barros: “Embargos de Divergência. Recurso Especial. 
Associação de moradores. Taxas de manutenção do loteamento. Imposição a quem não é associado. Impossibilidade. 
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acenara no sentido da impossibilidade de se exigir pagamento de cotas de manutenção no 

chamado condomínio de fato. Contudo, a polêmica àquela época ainda era muito grande nessa 

Corte, tendo votado vencido os Ministros Carlos Alberto Direito e Fernando Gonçalves, cujo 

trecho de seu voto esclarece bem o cerne da controvérsia: “O proprietário de unidade em 

loteamento está obrigado a concorrer no rateio das despesas de melhoramentos que beneficiam a 

todos, ainda que não faça parte da associação, dado que, além de usufruir das benfeitorias comuns 

e dos serviços prestados e custeados pelos vizinhos, tem valorizado o seu patrimônio”. 

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação à obrigatoriedade do 

pagamento da cota no condomínio de fato já se encontra pacificada. Isso porque acabou sendo 

definida, por maioria, vencidos os Ministros Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva, pela 

técnica do julgamento de recursos repetitivos, no qual restou fixada a seguinte tese: “As taxas de 

manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas 

não anuíram”. (REsp 1.280871/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, julg. em 

11/03/2015).  

Agora, resta saber se na dinâmica da vida real, os condomínios de fato deixaram de existir 

por força da encimada determinação judicial. A resposta é negativa. Não chegou a nosso 

conhecimento a extinção de nenhum condomínio de fato após a fixação da aludida tese pelo 

colendo Superior Tribunal de Justiça. O que houve foi um lamentável fomento da inadimplência, 

levando a que os associados adimplentes paguem mais do que devem. 

Entretanto, com a inclusão do artigo 36-A (lei 13.465/17) da lei 6766/79 que cuida dos 

loteamentos urbanos restou positivado expressamente o condomínio de fato, prescrevendo a 

referida norma ser possível juridicamente a existência de associações de proprietários de imóveis 

em loteamentos ou assemelhados com o propósito de administração, conservação, manutenção e 

disciplina da utilização e convivência dos moradores. No parágrafo único do citado artigo é 

afirmado com muita clareza que a administração dos imóveis nos moldes associativos sujeita os 

titulares de imóveis à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-

se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. Na mesma senda, a lei 

13.465/17 incluiu o § 8º no artigo 2º da lei 6766/79 o que denominou de loteamento de acesso 

 
As taxas de manutenção criadas por associação de moradores, não podem ser impostas a proprietário de imóvel que 
não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”. 
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controlado, sendo aquele em que o acesso será “regulamentado por ato do poder público 

Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não 

residentes, devidamente identificados ou cadastrados.” 

Com efeito, os atuais artigos 2º, § 8º e 36-A, da lei 6766/79 com a redação dada pela lei 

13.465, de 11 de julho de 2017 parecem não deixar dúvidas acerca do retorno ao ordenamento 

jurídico do condomínio de fato com todas as suas implicações jurídicas, atingindo aqueles que 

participaram de sua formação, assim como outros adquirentes que adquiriram a sua unidade 

depois da instituição do condomínio de fato. 

O Supremo Tribunal Federal irá reconhecer a inconstitucionalidade do novel regramento? 

Cremos que não, pois não se está afirmando que a pessoa é obrigada a associar-se, mas sim que o 

interesse da coletividade no tocante à funcionalização da propriedade deve prevalecer e que não é 

lícito o enriquecimento sem causa (art. 884, CC) que se dará com o gozo das benesses 

condominiais sem a devida contraprestação. Eventuais abusos na cobrança como, por exemplo, 

inexistência de contraprestação, hão de ser identificadas pelos tribunais estaduais a quem compete 

aferir no mundo dos fatos a seriedade ou não dos condomínios de fato. 

É por isso que aproveitamos para lembrar o notável artista Nelson Sargento que falava do 

samba algo que hoje se aplica também ao condomínio de fato, pois este também “agoniza, mas 

não morre.”. No caso do samba é fundamental que assim seja pelo seu valor artístico e cultural ao 

passo que com relação ao condomínio de fato o ideal é que um dia inexista tal figura pela 

assunção efetiva por parte do Poder Público de suas atribuições constitucionais, as quais a 

sociedade faz jus em contrapartida à intensa tributação que sofre.  

Concluindo, entendemos, com a devida vênia das opiniões em contrário, não ser 

conveniente nem oportuno negar, por ora, a juridicidade do condomínio de fato. 
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TRÁFICO DE PESSOAS NO DIREITO BRASILEIRO: A QUESTÃO DA ABOLITIO 

CRIMINIS COM A NOVA DEFINIÇÃO LEGAL 

 

Artur de Brito Gueiros Souza* 

 

Resumo: Discorre-se sobre o crime de tráfico de pessoas, considerado tanto como fenômeno em 

escala global como no Brasil, abordando, em especial, a nova redação dada ao crime pela Lei n. 

13.344/2016, com o objetivo de verificar se, com a vigência do art. 149-A, houve abolitio criminis 

de fatos que, na legislação anterior, eram considerados delituosos. 

 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas. Definição legal. Abolitio criminis. 

 

Sumário: 1. Introdução. 2. Evolução normativa do crime de tráfico de pessoas no Direito 

brasileiro. 3. A controvérsia sobre a abolição do crime. 4. Conclusão. 

 

1. Introdução.  

 

Apesar da sua reconhecida gravidade, o tráfico de pessoas recebia um tratamento legal 

deficitário no Brasil. As formas de traficar pessoas, internamente (considerando a vasta extensão 

no nosso território e a nossa igualmente enorme desigualdade social) ou para o exterior, estavam 

definidas de diversas maneiras, tais como crime de redução a condição análoga a de escravo, 

aliciamento de trabalhador para fins de emigração, crimes de exploração sexual ou de extração de 

 
* Procurador Regional da República; Professor de Direito Penal da Universidade Estácio de Sá e da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro; Pós-Doutor em Direito Penal pela Universidade de Coimbra. 
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órgãos, ou, ainda, de adoção ilegal de menores. Cuidava-se de condutas tipificadas no Código 

Penal e na legislação especial, mas sem qualquer sistematização racional.  

Não obstante a existência de crimes espalhados em diversas leis, dados oficiais apontavam 

que, entre os anos de 2005 e 2011, milhares de brasileiros e estrangeiros (a maioria mulheres e 

crianças) foram vítimas de tais práticas delituosas.166 Um dos fatores que contribuiu para os 

números alarmantes do tráfico de pessoas muito provavelmente foi, justamente, a ausência de 

uniformização do nosso Direito Penal, à luz das normativas internacionais, com a consequente 

falta de clareza jurídica e impunidade dos integrantes de organizações criminosas especializadas 

em tão lucrativo “negócio” que envolve a ilícita saída de brasileiros para o estrangeiro e o ilícito 

ingresso de estrangeiros no Brasil.  

Diante disso, e pela adesão do País ao “Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo a Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas”,167 sobreveio a Lei n. 13.344/2016, estabelecendo uma nova política nacional 

de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Além de dar tratamento uniforme a prevenção e repressão 

desse delito, a Lei n. 13.344/2016, alterando o Código Penal (CP) reuniu as formas de tráfico de 

pessoas sob uma única definição (art. 149-A) Nestes termos, por força da Lei n. 13.344/2016, os 

tipos penais dos arts. 231 e 231-A, do CP, que tratavam do tráfico internacional de pessoas para 

fim de exploração sexual e do tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, respectivamente, 

foram total e expressamente revogados. As demais incriminações, acima mencionadas, foram 

parcial e implicitamente revogadas. 

Se, de um lado, o legislador agiu bem ao estabelecer uma legislação atualizada e unificada, 

por outro se iniciou controvérsia a respeito de uma possível abolição do crime (abolitio criminis). 

Isso porque os dispositivos legais anteriores utilizavam-se da estrutura típica de proibir a 

promoção ou a facilitação do tráfico para fins de prostituição ou exploração sexual. Por sua vez, o 

art. 149-A, do CP, se vale da estrutura típica mais larga, com oito verbos (agenciar, aliciar, 

transportar etc.), porém condicionou a existência do crime ao emprego, por parte do agente, de 

 
166 Cf. Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: Consolidação dos dados de 2005 a 2011. In 
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_Publicacao_diagnostico_ETP.pdf, 
acessado maio 2017. 
167 Promulgado, no Brasil, por intermédio do Decreto n. 5.017/2004. 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_Publicacao_diagnostico_ETP.pdf
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grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Enfatize-se que, na legislação anterior, não 

havia essa condicionante, pois o crime se concretizava tão-somente com a promoção do tráfico de 

pessoas para prostituição.168  

Objetiva-se, assim, discorrer sobre essa questão, com vista ao oferecimento de possível 

solução para a controvertida ocorrência de abolitio criminis. Para tanto, faz-se uma breve análise 

da evolução histórica da tipificação do crime no Brasil. Em seguida, o texto enfrenta a mencionada 

controvérsia, na busca de uma solução adequada para a eficácia ao combate ao reprovável tráfico 

humano. 

 

2. Evolução normativa do crime de tráfico de pessoas no Direito brasileiro. 

 

Não é possível discorrer sobre a evolução normativa da repressão ao tráfico de pessoas sem 

iniciar com o tráfico de africanos trazidos, comercializados e subjugados ao atroz sistema da 

escravidão que existiu desde a nossa descoberta (em 1500) até meados do Brasil Império. Somente 

por intermédio da Lei n. 581/1850, promulgada por pressões do Império Britânico, é que se tornou 

proibido o “tráfico de africanos”.169 Segundo Nina Rodrigues, provenientes de diversas “nações” e 

de “culturas distintas”, os sobreviventes das dantescas travessias atlânticas haviam sido capturados 

entre tribos e culturas então localizadas em Cabo Verde, Moçambique, Guiné Portuguesa, Congo, 

Sudão, Angola, Costa da Mina, dentre outras regiões da África.170 Apesar do tráfico de escravos 

 
168 Cf. lecionado por Edmilson da Costa Barreiros Jr.: “De toda sorte, não se ignoram as diversas polêmicas do novo 
texto, que inovou em descrever meios de execução (‘...mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso...’). 
Isso, para alguns, implicaria redução do jus puniendi por retração do legislador. Dos cinco meios eleitos, três já 
existiam em redações anteriores e dois (coação e abuso) foram inseridos textualmente.” (BARREIROS JR., Edmilson 
da Costa. O abuso e a vulnerabilidade no tráfico de pessoas, nos termos da Lei Federal n. 13.344/2016, no prelo). 
169 Cf. Art. 1º da Lei n. 581/1850: “As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras 
encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares territoriais do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja 
importação é proibida (...), ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de 
guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. Aquelas que não tiverem escravos a bordo, nem os 
houverem proximamente desembarcado, porém que se encontrarem com os sinais de se empregarem no tráfico de 
escravos, serão igualmente apreendidas, e consideradas em tentativa de importação de escravos. (In 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm, acessado junho 2017). 
170 Cf. RODRIGUES, Nina. Os Africanos no Brasil. 6ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1982, p. 19. Segundo, 
ainda, o Autor: “É escusado discutir sobre a data precisa em que começou a introdução de escravos negros no Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm
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ter sido proibido em 1850, por paradoxal que possa parecer, a escravidão em si somente foi 

abolida tardiamente no Brasil, ou seja, em 1888, com a Lei n. 3.353, que ficou conhecida como 

“Lei Áurea”.171 

Feito este registro histórico, tem-se que o tráfico internacional de pessoas em tese não 

submetidas a escravidão ou servidão cuida-se de fenômeno criminológico de longa data no 

Brasil.172 É interessante observar que o compromisso dos países no sentido da sua prevenção e 

repressão, integrou os primeiros esforços de colaboração em matéria penal. Nesse sentido, foi 

celebrada a “Convenção Internacional relativa à repressão do tráfico de brancas”, em Paris (1902), 

comprometendo-se os países, dentre eles o Brasil, a reformar a sua legislação penal, na 

conformidade do que fora convencionado. Em cumprimento desse compromisso internacional, foi 

promulgada a Lei n. 2.992/1915, que, alterando o Código Penal de 1890, tipificou o “lenocínio e o 

tráfico de mulheres”.173  

Na forma do art. 278, daquele diploma legal, constituía crime “manter ou explorar casas de 

tolerância, induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miséria, quer constrangendo-as por 

 
De quase meio século antes de seu descobrimento datava o comércio de escravos africanos na Europa, e Portugal era a 
sua sede. A escravidão negra no Brasil é, pois, contemporânea da sua colonização.” (Idem, p. 15). 
171 Cf. “art. 1º É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil.” (In http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm, acessado junho 2017) 
172 Entre a virada do século XIX para o século XX, milhares de mulheres e crianças, sobreviventes da fome, da 
pobreza e dos pogroms da Europa, foram “traficadas” para o Rio de Janeiro e São Paulo, numa conexão que partia dos 
portos de Marselha (França) e de Odessa (atual Ucrânia) e envolvia a passagem por Buenos Aires (Argentina). Elas 
vinham “abastecer” a demanda masculina por sexo pago, como se se tratassem de meras “mercadorias”, numa 
atividade criminosa dominada pelos chamados cáftens internacionais. (SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Presos 
estrangeiros no Brasil. Aspectos jurídico e criminológicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 184). Segundo 
Beatriz Kushnir, a Argentina e, especialmente, a cidade de Buenos Aires, “ficaram conhecidas, entre 1880 e 1930, 
como o maior centro mundial de comércio da prostituição.” (KUSHNIR, Beatriz. Baile de Máscaras. Mulheres judias 
e prostituição. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 69). Evaristo de Moraes, por sua vez, em obra escrita ha quase cem 
anos, dizia que uma das constatações do 5º Congresso Penitenciário de Paris (1895), foi a de que as “desgraçadas 
vítimas” do tráfico para as mais populosas cidades da América do Sul eram originárias, na sua quase totalidade, da 
Áustria-Hungria, da Polônia Russa, da Itália, da Romênia e da França. (MORAES, Evaristo de. Ensaios de Patologia 
Social. Vagabundagem, alcoolismo, prostituição e lenocínio. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1921, p. 323). 
173 No início do século XX, Evaristo de Moraes relatava que “apesar da sinceridade do legislador e das intenções 
moralmente saneadoras das altas autoridades, não seria lícito contar, nesse e em outros assuntos, com a imparcialidade 
dos executores subalternos das leis”, recaindo, a repressão do lenocínio e da prostituição, principalmente sobre 
estrangeiros de origem semita. Conforme as suas palavras: “No que respeita aos exploradores do meretrício, por 
exemplo, só temos presenciado, até a data em que escrevemos este ensaio, a tendência para perseguir os de raça e 
religião israelita, os mais peculiarmente conhecidos por cáftens, com absoluta indiferença pelos outros, inclusive os 
nacionais, tão ou mais perigosos. Nisto, como em outras relações sociais – conclui Evaristo de Moraes –, a igualdade 
perante a lei cede à conveniências de toda ordem.” (Idem, p. 338-339) (grifos do original).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm
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intimidação ou ameaças, a entregarem-se à prostituição, prestar, por conta própria ou de outrem, 

sob sua ou alheia responsabilidade, qualquer assistência ou auxílio ao comércio da prostituição. 

Pena: prisão por um ou três anos, e multa. § 1.º Aliciar, atrair ou desencaminhar, para satisfazer as 

paixões lascivas de outrem, qualquer mulher menor, virgem ou não, mesmo com o abuso de seu 

consentimento; aliciar, atrair ou desencaminhar, para satisfazer ás paixões lascivas de outrem, 

qualquer mulher maior, virgem ou não, empregando para esse fim ameaça, violência, fraude, 

engano, abuso de poder ou qualquer outro meio de coação; reter por qualquer dos meios acima 

referidos, ainda mesmo por causa de dívidas contraídas, qualquer mulher, maior ou menor, virgem 

ou não, em casa de lenocínio, obriga-la a entregar-se a prostituição. Pena: as do dispositivo 

anterior. § 2.º Os crimes de que trata o art. 278 e o § 1º do mencionado artigo serão puníveis no 

Brasil ainda que um ou mais atos constitutivos das infrações neles previstas tenham sido 

praticados em país estrangeiro. 

Algumas décadas depois, com a promulgação do Código Penal de 1940, uma redação mais 

enxuta foi dada para o crime em questão. Com a rubrica “tráfico de mulheres”, o art. 231 do CP, 

dispunha: “Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha 

exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro. Pena: prisão, de três a 

oito anos.” 

O dispositivo legal do art. 231 do CP vigorou aproximadamente 65 anos até que veio a ser 

alterado, já no século XXI, pela Lei n. 11.106/2005. Paralelamente a isso, como já antecipado, 

outras incriminações foram feitas com o objeto de prevenir e reprimir outras condutas de tráfico de 

pessoas, muito embora não dirigidos para a finalidade de prostituição. Assim é que o próprio CP 

foi alterado para melhor regular o crime de redução a condição análoga à de escravo, constituindo 

tal crime “reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador 

ou preposto. Pena: prisão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência.”174 

 
174 Redação dada pela Lei n. 10.803/2003. 
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Por sua vez, a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no art. 239, 

disciplinou o crime de adoção ilegal: “Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio 

de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito 

de obter lucro: Pena: prisão de quatro a seis anos, e multa.”  

A Lei n. 9.434/1997, no seu art. 14, tipificou o crime de remoção ilegal de órgãos: 

“Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as 

disposições desta Lei. Pena: prisão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa.”175 

Conforme antecipado, a Lei n. 11.106/2005 deu nova redação ao “tráfico de mulheres”, 

passando, inclusive, a denominá-lo de “tráfico internacional de pessoas”: “Promover, intermediar 

ou facilitar a entrada, no território nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída 

de pessoa para exercê-la no estrangeiro. Pena: prisão, de três a oito anos, e multa. (...) § 2º Se há 

emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de prisão, de cinco a doze anos, e multa, 

além da pena correspondente a violência.”  

A Lei n. 11.106/2005 ainda introduziu, no Brasil, o crime de “tráfico interno de pessoas”, no 

art. 231-A: “Promover, intermediar, ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, o 

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que venha exercer a 

prostituição. Pena: prisão, de três a oito anos, e multa.” 

Poucos anos depois, a Lei n. 12.015/2009, alterou, novamente, o Código Penal, dando nova 

redação, tanto para o tráfico internacional como o interno, retirando-lhes o verbo “intermediar”. 

Veja-se: “Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele 

venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá 

exercê-la no estrangeiro. Pena: prisão, de três a oito anos. § 1° Incorre na mesma pena aquele que 

agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 

 
175 Os §§ do citado art. 14, da Lei n. 9.434/1997 tratam de formas qualificadas relacionada com a motivação 
econômica, as lesões corporais de natureza grave ou mesmo a morte da vítima. 
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transportá-la, transferi-la ou alojá-la. § 2º A pena é aumentada da metade se: (...) IV – há emprego 

de violência, grave ameaça ou fraude.”176 

Como dito, a Lei n. 13.344/2016 alterou, mais uma vez, o Código Penal, e deu nova 

roupagem aos crimes de tráfico de pessoas, unificando-os no art. 149-A, com múltiplos verbos: 

“Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante 

grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, 

tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; III - 

submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual. Pena: prisão, 

de quatro a oito anos, e multa.177 

Cumpre, ainda, observar, a tendência político-criminal de transferir tipos penais que, no 

Código Penal, tutelam a dignidade sexual, da parte referente aos “crimes contra os costumes” para 

os “crimes contra a pessoa”. É o que se pode exemplificar com a figura do rapto violento ou 

mediante fraude, do antigo art. 219, do CP, que foi depois transportado para o art. 148, inc. V, do 

CP (uma espécie de sequestro ilegal), por força da Lei n. 11.106/2005. É de se imaginar que, no 

futuro, todos os crimes sexuais passem a ser catalogados logo no início do Código Penal, no 

âmbito dos crimes contra a pessoa, tendo em vista a estreita relação com o princípio maior da 

dignidade da pessoa humana.178 

 

3. A controvérsia sobre abolição do crime. 

 

 

176 O tráfico interno de pessoas teve redação similar ao tráfico internacional, contendo, naturalmente, as elementares 
do deslocamento dentro do território nacional. 

177 Segundo o § 1° do art. 149-A, a pena é aumentada de um terço até a metade se: I – o crime for cometido for 
funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las; II – o crime for cometido contra criança, 
adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência; III – o agente se prevalecer de relações especiais de parentesco, 
dentre outras; IV – a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. 
178 Em sentido diametralmente oposto à mencionada tendência político-criminal, a Lei n. 13.445/2017 – Lei de 
Migração – , ainda em vacatio legis, introduziu, no Título referente à tutela da dignidade sexual, o crime de promoção 
de migração ilegal: “art. 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada 
ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena: prisão, de dois a cinco anos, e 
multa. 
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A atenta leitura da Lei n. 13.344/2016 evidencia o escopo do legislador no sentido de 

proceder ao enfrentamento do tráfico de pessoas, nas suas mais diversas formas, por um viés 

interdisciplinar (dignidade da pessoa humana, não discriminação, transversalidade das dimensões 

de gênero, orientação sexual, atenção a vítima e, em particular, a criança e ao adolescente).  

Em termos gerais, houve um recrudescimento penal e processual penal para o citado 

fenômeno, notadamente através da cooperação entre órgãos internacionais do sistema de justiça e 

segurança pública.179 Além disso, a Lei previu a adoção de medidas assecuratórias para bloqueio 

de movimentações financeiras, além da aplicação subsidiária da Lei n. 12.850/2013 (Lei de 

Organização Criminosa), reforço do papel da polícia e do Ministério Público, maior rigor na 

concessão do livramento condicional, dentre outras providências. 

Nesse sentido, Luiz Regis Prado, ao analisar o (novo) art. 149-A, do CP, observa que o bem 

jurídico protegido se assemelharia ao do crime de redução a condição análoga à de escravo, isto é, 

“a liberdade da pessoa humana e, particularmente, sua dignidade pessoal, visto que a vítima, ainda 

que consinta com o tráfico, o faz mediante violência, grave ameaça, coação, fraude ou abuso, é 

aqui tratada como mera res, como coisa ou objeto, que se leva de um lugar a outro com completo 

desrespeito à sua integridade moral.”180 

Contudo, uma controvertida técnica legislativa teria sido utilizada na elaboração do tipo do 

art. 149-A, do CP, conforme se constata da comparação das estruturas da redação atual do crime 

com as redações anteriores, acima descritas. Se antes nada era dito acerca da concordância ou não 

da vítima, da promoção do tráfico contar com a ciência ou não da pessoa que sairia do país para se 

prostituir,181 a nova redação alude a que o agenciamento, o aliciamento, o transporte etc. se dê 

 
179 Nesse sentido, o tráfico de pessoas não exige mais o requisito da entrada ou a saída da vítima do território nacional. 
Todavia, o caráter internacional de um crime dessa natureza dá causa ao aumento da pena (cf. art. 149-A, § 1°, inc. 
IV, do CP).  
180 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. II. 15ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 
210.  
181 Cf. “Não importa se ela/ele sabia ou não que iria se prostituir, se ela/ele casou com um estrangeiro por espontânea 
vontade, se ela/ele concordou em ser transportado(a) para trabalhar em outro estado/país e, quando chegou no local de 
destino, passou a ser vítima de alguma forma de exploração. O consentimento é irrelevante, pois desinformado, e 
portanto não válido. (...) A falta de alternativas faz com que estas vítimas, ainda que cientes dos riscos no transporte e 
em alguns casos desconfiadas das promessas de uma vida melhor em outras cidades/países, entreguem-se à rede de 
tráfico.” (Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, cit., p. 8)  
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mediante grave ameaça, violência, fraude, coação ou abuso; ou seja, contra a vontade expressa ou 

tácita da vítima. 

Um exemplo hipotético – haurido da experiência profissional do signatário como Procurador 

da República –, pode ilustrar a compreensão do problema:  

 

Antes da data da vigência da Lei n. 13.344/2016, o indivíduo “A”, sem estar envolvido em 

organização criminosa, alicia as mulheres “B” e “C”, para a finalidade de exercerem a prostituição 

em um prostíbulo de beira de estrada em um determinado país da Europa, cientes “B” e “C” da 

atividade de natureza sexual a que se submeterão em solo europeu, sendo certo que “A” não 

empregou violência, grave ameaça, tampouco a fraude, providenciando apenas o passaporte, 

compra de mala, roupas de inverno, alimentação e passagens aéreas (Brasil/Europa) para o vôo de 

“B” e “C”. 

 Dessa maneira, no caso exemplificado, vê-se que “A”, além de não pertencer a nenhuma 

organização criminosa, não empregou violência, grave ameaça ou fraude para promover lato sensu 

a saída de “B” e “C” para o exercício da prostituição no estrangeiro. Antes da vigência da Lei n. 

13.344/2016, tal fato certamente seria crime (art. 231-A, do CP, acima descrito), funcionado o 

“emprego de violência, grave ameaça ou fraude” apenas para tornar o crime mais severamente 

apenado. Portanto, através de uma rápida leitura do art. 149-A, aparentemente tem-se que, de fato, 

operou-se o fenômeno da abolição do crime (abolitio criminis), tornando atípica (não-criminosa) a 

exemplificada conduta de “A” diante da lei nova. 

Entretanto, uma atenção especial deve ser dada às elementares “abuso” e “coação” 

(aparentemente) introduzidas pela Lei n. 13.344 no crime de tráfico de pessoas.182 Com efeito, no 

caput do art. 149-A, do CP, consta a elementar “abuso”. No caso exemplificado, verifica-se que 

“B” e “C” contraíram uma dívida com “A” (custas para a emissão dos respectivos passaportes e 

bilhetes internacionais, além de outras despesas). Abstraída a possibilidade teórica de “filantropia” 

ou doação “despretensiosa” de dinheiro, é de ponderar se “A” não teria abusado da situação 

 
182 Segundo Edmilson Barreiros Jr., “o caso sob exame não é tão simples, já que as elementares ‘coação’ e ‘abuso’ 
não foram inseridas, mas explicitadas, pois eram puníveis e bastante frequentes nos casos regidos pelas leis 
anteriores.” (BARREIROS JR., Edmilson da Costa. Op. cit., p. 4). 
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financeira vulnerável183 das mulheres “B” e “C”, esperando, no mínimo, a devolução dos valores 

despendidos, a ser feito com o dinheiro obtido com a prostituição.184 

Conforme expresso por Edmilson Barreiros Jr.: 

“Não é possível compreender tal elementar [do abuso] típica sem entender 

que as diversas formas de vulnerabilidade, protegidas pelos Tratados e 

Convenções Internacionais, estejam nela compreendidas. A vivência do 

Direito Internacional e do enfrentamento do tráfico humano pressupõe o 

enriquecimento deste conceito. O direito não deve lutar contra a realidade, 

quando há interpretação compatível para uma regulação razoável. 

Descartar a vulnerabilidade, que maximiza dos riscos de vitimização pelo 

tráfico de pessoas, implicaria indevida redução do papel do Estado 

brasileiro no desforço mundial contra este crime global.”185 

Não se pode descartar, ainda, que, para além do abuso da situação de vulnerabilidade 

econômica, exista, no caso exemplificado, a “coação”, também prevista na cabeça do art. 149-A, 

pela Lei n. 13.344/2016. No caso, haveria coação (moral) resistível ou irresistível (o tipo não faz 

distinção) para que “B” e “C” venham a devolver, com o dinheiro auferido da prostituição, o 

dinheiro das despesas do aliciamento feito por “A”.  

Por intermédio dessas duas elementares (abuso ou coação), ficaria descartada a suposta 

abolição do crime. Nesse ponto, pode-se retroceder às palavras utilizadas pela primeira 

 
183 Sobre a questão na vulnerabilidade no âmbito do Mercosul, Ela Wiecko de Castilho assinala que “a região do 
Mercosul constitui uma região majoritariamente de origem e destino e, em menor escala, de trânsito. Foi observada 
uma diversidade de fatores de vulnerabilidade que compõem cenários favoráveis à expansão das redes de tráfico, tais 
como: a) fatores vinculados a dimensões socioculturais, destacando-se a não equidade de gênero, violência de gênero, 
discriminação de determinados grupos sociais (povos indígenas, afrodescendentes, indivíduos trans); b) fatores 
vinculados a dimensões socieconômicas como a exclusão social e a pobreza, o impacto social e os modelos de 
desenvolvimento existentes na região em que o impacto gerado e a migração do campo para as zonas urbanas; c) 
fatores vinculados a barreiras migratórias nos países de destino.” (CASTILHO, Ela Wiecko de. Exploração sexual no 
tráfico de pessoas: (in)definição. In Conceito e tipologias de exploração. Cadernos temáticos sobre o tráfico de 
pessoas. Vol. 1. Michelle Gueraldi (Org.). Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 152). 
184 A propósito, Luiz Regis Prado explica que o “abuso”, mencionado no crime, deve ser entendido como no caso do 
agente se valer da “condição de vulnerabilidade da vítima, como no caso de extrema pobreza ou penúria, dramas 
familiares ou pessoais, luto etc.” (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. II. 15ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017, p. 211). 
185 BARREIROS JR., Edmilson da Costa. Op. cit., p. 20. 
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incriminação (Lei n. 2.992/1915), mencionada no item anterior, para se interpretar o “abuso”, na 

lei atual, como sendo similar ao abuso de “fraqueza ou miséria”, bem assim a “coação” como 

sendo semelhante a coações “por causa de dívidas contraídas”. 

De toda sorte, caso se entenda que a sucessão de leis penais se deu sem solução de 

continuidade normativo-criminal, portanto, sem abolitio criminis, é de se observar ter havido 

novatio legis in mellius , no que diz respeito às elementares da violência, grave ameaça e fraude do 

(revogado) art. 231, do CP. Ocorreu, também, novatio legis in pejus no que diz respeito às 

mesmas elementares do (revogado) art. 231-A. Em outras palavras, as penas de três a oito anos de 

reclusão, aumentadas da metade, do art. 231, do CP, eram maiores do que a pena de quatro a oito 

anos do art. 149-A, do CP, ao passo que esta se apresenta maior do que as penas de dois a seis 

anos de reclusão, aumentadas da metade, existentes no art. 231-A, do CP. 

Por fim, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar Recurso Especial 

de condenação por tráfico de pessoas, considerou que o novo art. 149-A, V, do CP não abarcou a 

conduta prevista no art. 231-A, caput, do CP, pois trouxe como elementar do tipo penal a prática 

delitiva mediante grave ameaça, violência, coação, fraude  ou abuso. Assim, somente a conduta 

prevista no art. 231-A, § 2º, IV, do CP, é que foi alcançada – sem solução normativa – pelo art. 

149-A, V, do CP. Por conseguinte, considerou-se que, no caso, ocorreu abolitio criminis.186  

 

4. Conclusão. 

 

Conforme o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, no mundo inteiro, diversas 

pessoas têm caído na rede do tráfico. Melhores condições de vida, um melhor emprego, um 

marido estrangeiro, o sonho de morar em países desenvolvidos e de ter acesso a determinados 

bens de consumo têm sido nomeados na literatura como as principais razões para que pessoas, em 

regra vulneráveis, se arrisquem e saiam de seus territórios para outras cidades e países em busca 

de oportunidades.187 

 
186 REsp. 1267282. STJ. 5ª T. Rel. Min. Ilan Paciornik. Pub. DJe 13/05/19. 
187 Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, cit., p. 5. 
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Paradoxalmente, no mundo globalizado dos dias de hoje, ao invés de diminuir de 

intensidade, o tráfico de pessoas se agigantou, notadamente por conta de organizações criminosas 

transnacionais, que inescrupulosamente exploram as dificuldades decorrentes de desastres 

ambientais, pobrezas, fome, guerras, além de outras calamidades naturais ou produzidas pelo 

homem. Estabeleceu-se, na atualidade,  aquilo que deploravelmente se adjetivou de “escravidão ou 

servidão contemporânea”, atingindo, em especial, crianças, adolescentes e mulheres.  

Dessa maneira, o legislador brasileiro entendeu de promulgar uma legislação mais 

adequada para a prevenção e repressão do tráfico de pessoas, nas suas mais diversas formas de 

manifestação. No entanto, e apesar de aparentemente ter havido uma técnica de tipificação 

diferente daquela observada em incriminações anteriores, tem-se que não procede eventual 

alegação de abolição do crime, visto que o contexto em que tais ações criminosas ocorrem sempre 

envolvem “abusos” de vulnerabilidades econômicas ou “coações” morais relacionadas com 

dívidas contraídas pelas vítimas. 
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RESUMO: No Brasil, desde 12.03.2004, com a edição do Decreto nº 5.015 – que ratificou a 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo) – até 02.08.2013, com a promulgação da Lei nº 12.850 – que definiu o crime de 

organização criminosa – vigeu, na jurisprudência pátria, a orientação de que era válida a recepção, 

diretamente pelo ato internacional citado, da norma incriminadora da organização criminosa no 

ordenamento brasileiro. Nesse período, a Lei nº 9.034/95 não continha definição de organização 

criminosa e a redação do art. 288 do CP se prestava a incriminar condutas de quadrilha ou bando 

que não correspondiam ao interesse material de punição (mais voltado a estruturas complexas de 

alcance potencialmente internacional). O presente texto demonstra as razões pelas quais, no 

entanto, a Convenção de Palermo não poderia ter, validamente, inserido norma penal 

incriminadora no ordenamento nacional. Além de se referir apenas aos crimes transnacionais, sua 

http://lattes.cnpq.br/4219044747673169
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aplicação direta em território doméstico violava o princípio da legalidade, regras constitucionais 

de competência e negava o caráter democrático do Estado de Direito. 

 

ABSTRACT: In Brazil, since 12.03.2004, with the edition of the Decree nº 5.015 – that ratified the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) – up to 

02.08.2013, with the promulgation of Act nº 12.850 – which defined the crime of criminal 

organization – jurisprudence admitted as valid the creation, in Brazil, directly by an international 

norm, of the criminal organization figure. During this period, Act nº 9.034/95 did not contain any 

definition of criminal organization and the text of article 288 of the Criminal Code incriminated 

only conducts that did not correspond to the material interest of punishment (more complex 

structures of international scope). This text demonstrates the reasons why, however, the Palermo 

Convention could not have validly entered a criminal figure in Brazil. In addition to refer only to 

transnational crimes, its application in Brazilian territory violated the principle of legality, 

constitutional rules of competence and denied the democratic character as one of the fundaments 

of the Brazilian Republic. 
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Análise crítica da inserção de norma penal incriminadora, no ordenamento jurídico 

brasileiro, por ato internacional: o exemplo da Convenção de Palermo e a figura da 

organização criminosa 

Critical analysis of the insertion of incriminating criminal norm, in the Brazilian legal system, by 

an international act: the example of the Palermo Convention and the criminal organization figure 

 

1. Introdução 

 Por quase dez anos o Judiciário brasileiro admitiu a condenação de cidadãos pelo crime de 

organização criminosa sem que houvesse lei federal em sentido estrito prevendo a existência do 

tipo penal correspondente. Trata-se do período que vai desde 12.03.2004, com a edição do Decreto 

nº 5.015 – que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional (Convenção de Palermo) – até 02.08.2013, com a promulgação da Lei nº 12.850 – 

que finalmente definiu o delito de organização criminosa. 
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 Durante esses anos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação nº 3, 

de 30.05.2006, cujo item 2, a, estabeleceu: “para os fins desta recomendação, sugere-se: a 

adoção do conceito de crime organizado estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre 

Crime Organizado Transnacional, de 15 de novembro de 2000 (Convenção de Palermo), 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto nº 

5.015, de 12 de março de 2004, ou seja, considerando o ‘grupo criminoso organizado’ aquele 

estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o 

propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações 

Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com a intenção de obter, direta ou 

indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.” A norma reproduz fielmente 

a definição de “grupo criminoso organizado” constante do art. 2, a, da Convenção de Palermo. 

 Provocado a se manifestar sobre a validade dessa técnica de incriminação, o Superior 

Tribunal de Justiça, sem maiores discussões, não via problema algum188; no mesmo sentido, o 

Supremo Tribunal Federal189. Ocorre que, nesse intervalo de tempo, a Lei nº 9.034/95 não 

continha definição de organização criminosa e a redação do art. 288 do CP se prestava a 

incriminar condutas quadrilha ou bando que não correspondiam ao interesse material de punição 

da organização criminosa (mais voltado a estruturas complexas de alcance potencialmente 

internacional)190. Tanto é assim que o Congresso Nacional brasileiro promulgou, em 02.08.2013, a 

Lei nº 12.850, que tipificou a conduta de organização criminosa em seu art. 1º, §1º, em redação 

diferente daquela antes divulgada pela aludida Convenção. 

 Trata, então, o presente texto, de examinar criticamente a validade da técnica 

incriminadora que levou as autoridades brasileiras a admitir, durante longo período de tempo, que 

norma internacional inserisse diretamente norma penal no ordenamento pátrio. Questões ligadas 

ao exame de convencionalidade, a legitimidade da atuação do CNJ quando recomenda a inserção 

de norma internacional no direito doméstico, a possibilidade de que tal fenômeno tenha ocorrido 
 

188  Por exemplo: RHC 29.126/MS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira DJe 12/03/2013; HC 162.957/MG, 
Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/02/2013; HC 171.912/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 28/09/2011; HC 
129.035/PE, Rel. Ministro Celso Limongi, Rel. p/ Acórdão Ministro Aroldo Rodrigues, DJe 03/11/2011. 
189  Por exemplo: HC 95270 MC, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 05/08/2008; HC 112277 AgR, Relator  Min. 
Luiz Fux, DJe 13/06/2013. 
190  DOTTI, René Ariel; SCANDELARI, Gustavo Britta. Ausência do tipo penal de organização criminosa na 
legislação brasileira. In PRADO, Luiz Regis (Coord.). Ciências Penais – Revista da Associação Brasileira de 
Professores de Ciências Penais, a. 7, n. 13, jul.-dez. 2010, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 333-349. O presente 
texto corresponde a um excurso do quanto pesquisado no texto aqui referenciado. 
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também em relação a outros atos internacionais são, evidentemente, pertinentes ao tema ora 

analisado. Todavia, opta-se, aqui, por um recorte mais dogmático na área penal, permitindo 

análise mais objetiva do seguinte problema: é válida a técnica191 que levou as autoridades 

brasileiras a admitir, durante longo período de tempo, que ato internacional inserisse norma penal 

incriminadora no ordenamento jurídico brasileiro? A hipótese é a de que as acusações e 

condenações pelo crime de organização criminosa ocorridos durante o período de 12.03.2004 

(edição do Decreto nº 5.015) a 02.08.2013 (promulgação da Lei nº 12.850) violaram o processo 

legislativo brasileiro e o princípio da legalidade, haja vista a inexistência, à época, de lei prévia em 

sentido estrito que tipificasse tal delito. 

Ao final, a pesquisa chama a atenção para o risco de que as autoridades públicas recorram 

novamente, no futuro, a essa mesma técnica de incriminação e repressão, já que há outros tratados 

internacionais, como, p.ex., o Estatuto de Roma (internalizado pelo Decreto nº 4.388, de 25.9.02), 

que tipifica crimes ainda sem correspondência no ordenamento jurídico brasileiro.  

Para tal desiderato, alguns conceitos básicos serão revisitados. O método é o indutivo. As 

referências serão preponderantemente bibliográficas na área do Direito penal e do Direito 

constitucional. Projetos de lei que tramitavam à época, para a promulgação de lei que tipificasse o 

crime de organização criminosa, também serão analisados. 

 

2. Os princípios fundamentais do Direito penal  

 O sistema constitucional-legal brasileiro contém princípios fundamentais ao Direito Penal. 

O primeiro deles é o princípio de humanidade das sanções (penas e medidas de segurança). A 

Constituição o reconhece em várias disposições: a) dignidade da pessoa humana; b) proibição das 

penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e quaisquer outras de 

natureza cruel (CF, arts. 1º, III e 5º, XLVII). Esse princípio se manifesta na cominação, na 

aplicação e na execução das penas, considerando a idade do réu ou condenado (menor de 21 e 

maior de 70 anos) e o sexo (execução diferenciada da pena de prisão para a mulher). 

 Entre os demais princípios adotados pelo sistema, podem ser referidos: a) o princípio da 

anterioridade da lei penal (legalidade dos crimes e das penas); b) o princípio da taxatividade da 

norma incriminadora; c) o princípio da aplicação da lei mais favorável; c) o princípio da proteção 

 
191  Trata-se da internalização de ato internacional por decreto, dispensando-se lei em sentido estrito. 
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dos bens jurídicos (lesividade ou ofensividade); d) o princípio da culpabilidade; e) o princípio da 

proporcionalidade da pena; f) o princípio da individualização da pena; g) o princípio da 

intervenção mínima; h) o princípio da necessidade das reações penais; i) o princípio da utilidade 

social; j) o princípio de inocência. 

 

3. O princípio da legalidade dos crimes e das reações penais 

 O princípio da legalidade é um dos pilares universais dos sistemas penais democráticos. 

Está positivado no art. 5º, XXXIX, da vigente Constituição brasileira (1988), que diz: “não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, e também no art. 1º 

do Código Penal, com a mesma redação. Essa norma de garantia individual confirma a tradição 

legislativa desde a Carta Política do Império (1824, art. 179, § 11) e das Constituições da 

República: 1891, art. 72, §º 15; 1934, art. 113, §§º 26 e 27; 1937, art. 122, §º 13; 1946, art. 141, §º 

29; 1967, art. 150, §º 16; 1969, art. 153, §º 16. A primeira leitura do dispositivo pode indicar que 

seu significado importa apenas ao legislador, na sua atividade de criminalização primária. Mas 

essa seria uma noção equivocada. 

 Além de ser resultado do reconhecimento da soberania popular e da separação dos poderes, 

essa garantia está perpetuada, desde 26.08.1789, na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

e do Cidadão (arts. 4º, 5º, 6º e 7º), motivo pelo qual sua substância normativa, hoje, influencia 

desde a fonte do Direito Penal até o modo como se pode interpretar a lei. 

 Nesse ponto, a Constituição consagra o dogma nullum crimen sine lege praevia, scripta, 

stricta e certa. Em outras palavras, para que o crime192 exista, ele deve estar, respectivamente: 

definido em lei; essa lei deve ser anterior ao fato (abstrato) nela previsto; essa lei deve ser escrita 

– ou seja, não se admite criminalização ou agravação com base em costume; essa lei apenas será 

considerada como tal se for lei em sentido estrito, o que significa a vedação da analogia como 

fonte de criminalização; essa lei deve conter redação precisa e clara, de modo que seja 

compreensível por todos (essa variante também é conhecida como o princípio da taxatividade). E 

a promulgação deve suceder o devido processo legislativo constitucionalmente previsto. 

 
192  O crime ou delito (palavras sinônimas no sistema jurídico brasileiro) tem vários conceitos referidos pela 
doutrina: a) analítico; b) formal; c) material; d) jurídico-legal; e) natural; f) radical; g) sociológico. A doutrina, de 
modo geral, tem adotado o primeiro deles, segundo o qual o crime (delito) é a conduta (ação ou omissão), típica, 
ilícita e culpável. 
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 3.1 Definição de lei para efeitos penais 

 Em um Estado Democrático de Direito, a lei é a regra jurídica escrita, instituída pelo 

legislador, no cumprimento de um mandato outorgado pela comunidade de cidadãos.193 Em 

matéria jurídico-penal, a eficácia da norma legislativa depende da satisfação das exigências do 

processo legislativo indicadas pelo art. 61 da Constituição Federal, observada a reserva de 

competência privativa de União, estabelecida pelo art. 22, I, da mesma Carta. É expressamente 

vedada a elaboração de lei penal por medida provisória (art. 62, § 1º, I, b).  

 A Carta Política de 1988 prevê o que a doutrina chama de “mandatos constitucionais de 

criminalização”194, valendo como exemplos os seguintes casos: a) discriminação atentatória dos 

direitos e das liberdades fundamentais; b) prática do racismo; c) tortura; d) tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins; e) terrorismo; f) os crimes definidos como hediondos; g) a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; h) a 

retenção dolosa do salário do trabalhador; i) o abuso do poder econômico; j) o abuso, violência e 

exploração sexual da criança e do adolescente; k) as condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 173, § 4º; art. 224, § 4º e art. 225, § 

3º). Mas os mandatos de criminalização não constituem tipos de crimes, apenas determinações 

para que a lei assim o faça, prevendo especificamente a conduta humana e a respectiva sanção 

penal. 

 

4. Ausência de lei definindo a organização criminosa antes da Lei nº 12.850/13 

 Nenhuma lei brasileira previa como crime a organização criminosa antes da Lei nº 

12.850/13. Essa omissão fora determinada pela própria lei fundamental, que, embora prevendo 

hipóteses criminais de coautoria ou de participação,195 não se refere, direta ou indiretamente, à 

organização criminosa como entidade penal autônoma. A Lei nº 9.034, de 03.05.1995 (atualmente 
 

193  BEVILÁQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, 10. ed. (atualizada por Achilles 
Beviláqua). Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1953, vol. I, p. 70. 
194  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 584 e s. 
195  CF, art. 5º, XLIII – “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem”. CF, art. 5º, XLIV – “constitui 
crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático”.  
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revogada pela Lei nº 12.850/13), dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a 

prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, mas não previa nenhuma 

espécie típica que pudesse merecer essa qualificação.  

Tal omissão não foi suprida pela Lei nº 10.217, de 11.04.2001, que se limitou a produzir 

algumas alterações na Lei nº 9.034/95, quanto aos procedimentos de investigação e de formação 

de prova. No entanto, o seu art. 1º196 oferece uma base inquestionável para se concluir que: a) a 

quadrilha ou bando (CP, art. 288197 – com redação anterior à que foi determinada pela Lei nº 

12.850/13, que alterou seu nomen iuris para “associação criminosa”) se distinguia das 

organizações ou associações criminosas; b) ao se referir (no art. 1º) às “organizações ou 

associações criminosas de qualquer tipo”, admitia a inexistência de um tipo legal próprio e 

específico para definir o que se entende por organização criminosa. 

 A omissão legislativa havia sido apontada por Pitombo198. Essa é também a conclusão 

textual de Almeida Ferro, referindo-se à legislação brasileira da época: “41. No Código Penal 

pátrio, não há uma figura típica especificamente reservada à organização criminosa, mas sim o 

tipo genérico da ‘quadrilha ou bando’, ínsito no art. 288”.199  

 

 4.1 Anteprojetos de reforma do Código Penal 

 O Anteprojeto da Parte Especial do Código Penal elaborado por Comissão de Juristas 

nomeados pelo Ministro da Justiça conforme a Portaria nº 518, de 06.09.1983 e publicado pela 

Portaria nº 790, de 27.10.1987, não prevê o crime autônomo de organização criminosa entre os 

delitos contra a paz pública (arts. 294 a 297) ou em nenhum outro título ou capítulo.  

 Outro Anteprojeto, também da Parte Especial do Código Penal, redigido por comissão de 

especialistas no âmbito do Ministério da Justiça e publicado em 1999, previu, ao lado da quadrilha 

ou bando, a suposta figura da organização criminosa, com a seguinte redação: “Art. 290. 

Constituírem duas ou mais pessoas, grupo ou associação, com o fim de cometer crimes e, 

mediante grave ameaça à pessoa, violência, corrupção ou fraude, neutralizar a eficácia da 
 

196  “Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versem sobre ilícitos 
decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou ações criminosas de qualquer tipo”. 
197  “Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes”. 
198  PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. Organização criminosa – Nova perspectiva do tipo legal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 100 e s.  
199 ALMEIDA FERRO, Ana Luiza. Crime organizado e organizações criminosas mundiais. Curitiba: Juruá, 
2009, p. 619.  
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atuação de funcionários públicos: Pena- reclusão, de quatro a oito anos”.200 Mas esse “conceito” 

legal é absolutamente precário e não atende às múltiplas e mutantes características da organização 

criminosa, motivo pelo qual não poderia ter o fim exclusivo como pretendia o texto. Nenhum dos 

anteprojetos chegou a ser encaminhado ao Congresso Nacional antes do advento da Lei nº 

12.850/13. 

 O Projeto de Lei do Senado nº 236/12 – agora para a reforma global do Código Penal – 

também trouxe proposta de tipo de organização criminosa. Em seu Parecer de 2013, o Relator, 

Sen. Pedro Taques, registrou: “com o advento da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que trata 

dos meios de obtenção de prova contra o crime organizado, fizemos os devidos ajustes, com a 

incorporação dos novos tipos penais lá previstos que porventura ocorram durante a investigação 

criminal ou a instrução processual. Essa Lei trouxe definição de organização criminosa que entra 

em conflito frontal com a definição que já vigia com a Lei nº 12.694, de 2012 (art. 2º). Optamos 

por revogar ambas as definições e preservar a trazida pelo Projeto de Código, que, por estar mais 

próxima à Convenção de Palermo, nos parece mais apropriada.”201 

 

 4.2 Os projetos de lei que estiveram em tramitação no período 

 Em 30.06.1999, foi apresentado o Projeto de Lei (ordinária) nº 1.353/1999, que visava a 

definição legal da organização criminosa para efeitos penais. Com o passar dos anos, várias 

outras propostas com o mesmo objetivo foram apensadas a ela: Projetos de Lei nº 2.751/2000; 

2.858/2000; 7.223/2002, 7.622/2006; 140/2007; 1.655/2007. 

 Já o PLS 150/2006 deu origem ao Projeto de Lei nº 6.578/2009 – o qual foi finalmente 

convertido na Lei nº 12.850/13. Veja-se que os parlamentares brasileiros estavam cientes de que 

havia um problema de lacuna legislativa quanto ao tipo penal em questão. Tanto que a 

colmataram. 

 As imensas e tortuosas dificuldades para se apresentar uma fórmula racional sintética e 

aceitável para definir esse fenômeno parecem ter sido a causa da demora. A existência de vários 

projetos de lei visando a definição legal do crime de organização criminosa indicava a 

impossibilidade que havia de se admitir acusação pelo crime de organização criminosa diante da 

 
200  O disegno di legge está publicado em BORGES D’URSO, Luiz Flávio. Anteprojeto da Parte Especial do 
Código Penal. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999. 
201  In https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3516414, acesso em 5 de dezembro de 2018. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3516414
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ausência de previsão legal que é exigência do princípio da legalidade dos delitos e das reações 

penais. 

 

5.  O crime de quadrilha ou bando e a organização criminosa antes da Lei nº 12.850/13 

 A diferença entre a quadrilha ou bando – com a redação que o art. 288 do Código Penal 

tinha antes da Lei nº 12.850/13 – e a organização criminosa – que não tinha previsão em lei 

federal ordinária antes de 2013 – havia sido inclusive reafirmada, na época, por parlamentares 

brasileiros. O Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 

formulado pelo relator Deputado Alexandre Silveira e publicado em 1º.10.2009, explicava: “outro 

ponto de relevância e tratado nas proposições em análise é a necessária diferenciação entre as 

ações de uma organização criminosa e das ações de uma quadrilha ou bando, sob o ponto de 

vista da dimensão do dano que tais associações de pessoas podem causar à sociedade. Quanto 

maior o nível de organização das pessoas que se associam para cometer crimes e quanto mais são 

sofisticados os meios por ela utilizados, maior pode ser o dano à sociedade.”  

A Justificação do Projeto de Lei nº 7.223/2002, do Deputado Luiz Carlos Hauly, reiterava: 

“e se nos valermos – como manda seu art. 1º [da Lei nº 9.034/95] – exclusivamente da estrutura 

típica do delito de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal) para dar sentido a tais 

dispositivos, poderemos vir a cometer injustiças rematadas: a maioria das ‘quadrilhas ou bando’ 

não se identificam em nada com as organizações criminosas.”202 A Justificação do Projeto de Lei 

nº 140/2007, do Deputado Neucimar Fraga, foi no mesmo sentido: “é preciso explicitar na Lei 

Penal, dando-lhe tratamento diferenciado (...), que beneficiar-se da ação de Organizações 

Criminosas é muito diferente do que simples quadrilha ou bando.” 

 Efetivamente, o crime de quadrilha ou bando era previsão legal bastante antiga – constava 

da redação original do Código Penal de 1940203 – e a razão de sua existência fora a repressão dos 

street crimes, ou seja, da criminalidade comum, como furto, roubo, estelionato etc. Sabe-se que, 

 
202  Idem, ibidem. O Deputado Luiz Carlos Hauly, autor desse projeto, fez constar, ao final da Justificativa, que 
se valeu, para formulá-la, dos “estudos sobre o tema desenvolvidos pelos renomados juristas Luiz Flávio Gomes e 
Raúl Cervini”. 
203  A propósito das origens históricas da tipificação da quadrilha ou bando, que remontam ao Século XV, com 
as Ordenações do Reino de Portugal (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas) e com a indicação do Code Pénal 
napoleônico (1810) e de Portugal (1852), por exemplo, vide: PITOMBO, ob. cit., p. 55 e s.  
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naquela época, não se falava em globalização, terrorismo, crimes econômicos, lavagem de 

dinheiro, sociedade de risco e outros detalhes que identificam a contemporaneidade.  

 Por outro lado, a criminalidade organizada é fenômeno atual. Essa alcunha suscita uma 

forma sofisticada dos white collar crimes na qual pessoas geralmente intelectualmente aptas e com 

alto grau de conhecimento técnico em uma ou mais áreas de aptidão humanas empregam suas 

habilidades e experiências de forma planificada para a obtenção ilícita, geralmente, de vantagem 

econômica. Essa não é uma definição rígida. Mas deixa claro que a organização criminosa é 

muito diferente, por exemplo, de um grupo de jovens (geralmente violentos) dados à prática de 

ilícitos mais comuns e que, por exemplo, roubam estabelecimento comercial para obter dinheiro 

para a compra de drogas ou outros itens de imediata satisfação pessoal. 

 Além disso, a análise técnica da revogada Lei nº 9.034/95 convence de que sua finalidade 

era, precisamente, diferenciar os dois conceitos. Esse diploma, com as alterações de 2001, 

prestou-se, definitivamente, ao oferecimento de meios especiais para a investigação de uma 

organização criminosa (que não era, contudo, tipificada em lei) e não de uma quadrilha ou bando. 

 

6. A organização criminosa na Convenção de Palermo 

 Convenção de Palermo é o nome mais divulgado do documento normativo da Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova Iorque, em 

15.11.2000, e que está em vigor internacionalmente desde 29.9.2003. O Brasil é signatário desse 

Tratado. No Decreto nº 5.015, de 12.03.2004, o Presidente da República determinou a execução e 

cumprimento, no Brasil, do inteiro teor da Convenção (art. 1º). 

 O art. 2, a, da Convenção, define organização criminosa, na realidade, como “grupo 

criminoso organizado”, que é o “grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum 

tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou 

enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 

econômico ou outro benefício material”. 

 

7. A criminalidade transnacional como objeto: aplicabilidade restrita 

O art. 1º do citado Decreto estabelece que a Convenção de Palermo, “apensa por cópia ao 

presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém”. E o art. 1º da 
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Convenção explica que “o objetivo da presente Convenção consiste em promover a cooperação 

para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional”.  

O art. 2º, a, do Tratado, ao esclarecer o significado de que “grupo criminoso organizado”, vincula-

o expressamente ao “propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 

presente Convenção”. É por isso que o art. 3º da Convenção delimita seu âmbito de aplicação às 

“infrações” nela previstas, mas “sempre que tais infrações sejam de caráter transnacional”.  

Ou seja, fica evidente, após análise dos propósitos declarados da Convenção de Palermo, 

que ela não objetiva a repressão à organização criminosa no direito interno de cada Estado Parte. 

Ainda que fosse válida para incriminar condutas no Brasil, a norma internacional seria aplicável 

apenas a organizações criminosas internacionais. 

 

8. A superioridade hierárquica da Constituição Federal brasileira 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “no sistema jurídico brasileiro, os atos 

internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno”204. 

Ainda de acordo com o STF, “nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, 

incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente, o 

texto da Carta Política”205.  

Consequentemente, “o Poder Judiciário – fundado na supremacia da Constituição da 

República – dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito 

do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções 

internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno”206. Por isso é que, a partir 

de sua internalização, o tratado pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade207. 

 

 8.1 Violação do princípio da legalidade 

As aplicações feitas, no direito interno brasileiro, da definição de organização criminosa 

prevista na Convenção de Palermo ofenderam o art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, pelo fato 

 
204  STF, Pleno, Adin nº 1.480/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.5.2001. Itálicos nossos. 
205  Ibidem. 
206  Ibidem. 
207  Registre-se que, cfe. o art. 5º, §2º da CF, os direitos e garantias decorrentes dos tratados internacionais dos 
quais o Brasil seja parte não serão excluídos pelos princípios de direito interno (desde que estejam de acordo com a 
Constituição). 
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de que, no Brasil, ainda não havia lei, no sentido antes exposto, que definisse, para fins penais, a 

organização criminosa, tampouco que tipificasse tal conduta. O próprio tratado, em seu art. 5º, 1, 

a, i e ii, cuja rubrica é “criminalização da participação em um grupo criminoso organizado”, 

determina: “cada Estado Parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias 

para caracterizar [a organização criminosa] como infração penal, quando praticado 

intencionalmente”. E é fato que o Brasil, como Estado Parte, somente veio a adotar tais medidas 

com a promulgação da Lei nº 12.850/13. É óbvio que a sugestão contida na Recomendação do 

CNJ nº 3, de 30.05.2006, ainda que bem intencionada, não supre a exigência constitucional de um 

devido processo legislativo. 

Desde antes do advento de tal lei a realidade da necessidade de correção dessa omissão era 

reiterada e expressamente reconhecida por parlamentares brasileiros. Vejam-se alguns exemplos: 

a) no Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), 

apresentado no Projeto de Lei nº 1.353/1999, em 19.8.2009, pelo relator Deputado Alexandre 

Silveira, constava a seguinte conclusão (a qual incluía todos os outros projetos nele apensados): 

“(...) a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, já contempla o necessário para a condução das 

investigações, faltando apenas a tipificação penal das organizações criminosas para que os 

dispositivos ali previstos possam ter a sua aplicação efetiva”208; b) Justificação do Projeto de Lei 

nº 2.751/2000, de autoria do Deputado Alberto Fraga: “o projeto tipifica o crime organizado...”209; 

c) Justificação do Projeto de Lei nº 7.223/2002, de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly: “uma 

das mais clamorosas omissões da Lei 9.034/95 reside em não ter explicitado o conceito autônomo 

de ‘crime organizado’ ou de ‘organização criminosa’. Foi elaborada uma lei de combate ao 

crime organizado sem identificá-lo inteiramente, isto é, continuamos legislativamente sem saber o 

que devemos entender por crime organizado, dentro da extensa realidade fenomenológica 

criminal.”210 

 Portanto, a Constituição vedava (como ainda veda) terminantemente a utilização da 

Convenção de Palermo para a repressão da organização criminosa no Brasil, haja vista que: a) 

não existia lei, no Brasil, que definisse organização criminosa para fins penais; b) como Estado 

Parte, o Brasil ainda não havia cumprido a obrigação do art. 5º da Convenção de Palermo. 

 
208  Itálicos nossos. 
209  Itálicos nossos. 
210  Itálicos nossos. 
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 8.2 Violação às normas constitucionais de competência legislativa 

 O procedimento de ratificação e de internalização de um tratado internacional, no Brasil, 

pode ser assim resumido: 1º) O Presidente da República celebra o tratado, cfe. o art. 84, VIII, CF; 

2º) O Congresso Nacional referenda o tratado, cfe. art. 49, I, CF; 3º) O Presidente da República 

determina, através de um decreto, a execução do tratado. 

 Segundo o art. 61, CF, o Presidente da República pode propor leis ordinárias sobre Direito 

penal, as quais deverão ser submetidas ao processo legislativo próprio, que compreende ampla 

discussão pública do conteúdo da proposta, comportando emendas e vetos. O Presidente da 

República ainda pode adotar medidas provisórias, em casos de “relevância e urgência”, as quais 

serão submetidas ao Congresso Nacional para discussão e votação. Porém, o art. 62, §1º, I, b, veda 

expressamente a proposição de medida provisória que verse sobre Direito penal. 

 Nesse contexto, admitir que a Convenção de Palermo pode criar, no Brasil, o crime de 

organização criminosa equivale a admitir, indiretamente, que o Presidente da República pode 

adotar medida provisória sobre Direito Penal. Uma vez que é o Presidente da República quem 

celebra o tratado e é ele quem determina sua execução, por decreto – e não por lei – caberia a ele, 

em última análise, o poder de criminalizar condutas – o que, além de afrontar à Constituição, seria 

fonte de grave insegurança jurídica.  

O fato de o tratado ter que ser referendado pelo Congresso Nacional não afasta essa violação, pois 

a medida provisória também será submetida ao Congresso, e mais: o conteúdo da medida 

provisória está sujeito a emenda parlamentar, ou seja, será avaliado e votado pelos parlamentares, 

ao passo em que o tratado é apenas referendado ou não, exatamente da maneira como for 

celebrado pelo Brasil. 

 

9. Desrespeito ao processo legislativo: o princípio da legalidade como fundamento do 

Estado Democrático de Direito 

 Como se sabe, o tratado internacional, para ser internalizado no Brasil, dispensa debate 

público e não pode sofrer emendas. Ou seja, ou ele ou é aprovado, ou não. Se for aprovado, o será 
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exatamente como foi celebrado pelo Presidente da República211, sem qualquer possibilidade de 

participação ampla (ainda que em tese) do povo. 

 A lei ordinária (e eventualmente a lei complementar e a lei delegada), por sua vez, é o 

instrumento normativo que, de acordo com o princípio da legalidade, pode criminalizar condutas. 

Seu processo legislativo é completamente diverso daquele que regula a internalização de um 

tratado (que não passa, a rigor, por um processo legislativo). Com efeito, apresentado o projeto de 

lei ordinária ao Congresso Nacional, a matéria poderá ser exaustivamente debatida em ambas as 

Casas.  

O projeto de lei pode vir a sofrer emendas dos parlamentares que significarão profunda 

alteração de seu sentido e conteúdo. Caso aprovado pelo Congresso, o chefe do Poder Executivo 

participará, exercendo o veto ou a sanção.  

A deliberação parlamentar é exigência da CF (art. 58, §2º, I), que faculta ao Congresso, 

ainda, a promoção de audiências públicas (CF, art. 58, §2º, II) e a solicitação do depoimento de 

qualquer cidadão ou autoridade sobre o projeto (CF, art. 58, §2º, V). Como se vê, previamente à 

aprovação de projeto de lei ordinária há participação da sociedade. E isso é assim porque, logo no 

art. 1º da CF, está consagrado, como princípio fundamental, que “a República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito”. No parágrafo único, reconhece-se que “todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição.” Essas garantias ganham especial importância para a limitação do poder estatal 

quando se trata de criminalizar condutas. 

O povo brasileiro não abriu mão de uma garantia de cidadania estatuída na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, segundo a qual “a Lei é a expressão da vontade 

geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através dos seus 

representantes, para a sua formação.”212 Por outro lado, conforme lembram Luiz Regis Prado e 

Bruna Azevedo de Castro, é “possível endurecer o sistema punitivo para as ações provenientes de 

 
211  DA SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
403. 
212  Art. 6º. (Os destaques em itálico são nossos). 
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organizações criminosas sem que isso implique um menoscabo ao quadro axiológico 

constitucional.”213 

 

10. O Estatuto de Roma e a perspectiva futura: a história se repetirá? 

 O Estatuto de Roma foi adotado em 17.7.98, em Roma, para criar o Tribunal Penal 

Internacional (TPI), por iniciativa da Organização das Nações Unidas. Em 25.9.02, o Brasil 

internalizou o ato internacional por força do Decreto nº 4.388, para que o tratado “executado e 

cumprido tão inteiramente como nele se contém” (art. 1º). O presente tópico visa apenas advertir 

para o risco de que ocorra com o Estatuto de Roma o que já ocorreu com a Convenção de 

Palermo. Isso porque o Estatuto contém previsões típicas em profusão, mas que igualmente não 

estão contempladas no ordenamento jurídico brasileiro.  

O art. 5º dispõe que o TPI tem competência para julgar, além do genocídio (já tipificado 

internamente na Lei nº 2.889/56), os crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de 

agressão. Os três últimos são definidos por uma série de condutas e requisitos previstos nos arts. 

6º a 9º do Estatuto, as quais não encontram correspondência no direito penal pátrio. Considerando-

se que “qualquer Estado Parte poderá denunciar ao Procurador uma situação em que haja indícios 

de ter ocorrido a prática de um ou vários crimes da competência do Tribunal e solicitar ao 

Procurador que a investigue, com vista a determinar se uma ou mais pessoas identificadas deverão 

ser acusadas da prática desses crimes” (art. 14, 1) e levando em conta que “quem cometer um 

crime da competência do Tribunal será considerado individualmente responsável e poderá ser 

punido de acordo com o presente Estatuto” (art. 25, 2), parece que o Brasil já aceitou, ao menos 

tacitamente, a possibilidade de que seus cidadãos estejam sujeitos à punição pela prática de 

condutas descritas em vários tipos penais que não foram criados conforme os princípios e as 

regras estatuídas democraticamente pela nação brasileira214. 

Assim, o risco de que se repita a inconstitucionalidade levada a cabo com a Convenção de 

Palermo e a figura organização criminosa existe, é alto e depende apenas da hipótese de um delito 
 

213  PRADO, Luiz Régis; CASTRO, Bruna Azevedo de. Crime organizado e sistema jurídico brasileiro: a 
questão da conformação típica. Em Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 98, v. 890, dez./2009, p. 438-439. 
214  Problema semelhante já foi notado também na Itália, como se vê na pesquisa de Antonio Cavaliere, em: 
CAVALIERE, Antonio. A influência do Direito penal europeu das organizações criminais sobre o ordenamento 
italiano. In GRECO, Luís; MARTINS, Antonio (Org.). Direito penal como crítica da pena: estudos em 
homenagem a Juarez Tavares por seu 70º aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo: Marcial Pons, 2012, 
p. 53-74. 
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previsto no Estatuto se consumar no Brasil. Como não há sequer regras de dosimetria em tal 

diploma internacional (aqui em vigor) e todos os crimes nele previstos são imprescritíveis, as 

consequências de sua aplicação irrestrita tendem a ser gravíssimas aos acusados. 

 

11. Conclusão 

 A criminalização de condutas por decreto executivo e não por lei ordinária em sentido 

estrito resultante do devido processo legislativo afronta o Estado Democrático de Direito, que 

constitui fundamento da República Federativa do Brasil, juntamente com a união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal – como declara o primeiro artigo da Constituição 

Federal. Caso se entenda que o Decreto nº 5.015/04 (Convenção de Palermo) – o qual está 

integralmente em vigor – efetivamente determinou a incriminação em território nacional (embora 

ele não o diga de modo expresso), então a solução será clara: no ponto, ele padece de 

inconstitucionalidade, por violação ao princípio da legalidade em matéria penal. 
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A INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
PREVISTA NA LEI COMPLEMETAR Nº 110/2001 

 

Fábio Zambitte Ibrahim215 

Agatha Accorsi Voss216 

 

SUMÁRIO: I. Considerações iniciais. II. As contribuições sociais instituídas pela Lei 

Complementar nº 110/2001. III. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.556 e 2.568. IV. 

A inconstitucionalidade superveniente da contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei 

Complementar nº 110/2001. V. Conclusão. 

 

RESUMO: Este artigo analisa a contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 

110/2001 e as finalidades específicas que justificaram a sua criação. Objetiva-se demonstrar que 

as premissas que levaram o Supremo Tribunal Federal a decidir, no passado, pela 

constitucionalidade da referida contribuição não impedem uma reapreciação da matéria, que deve 

ser feita com base na análise do cumprimento efetivo da sua finalidade e na verificação de que o 

produto decorrente da sua arrecadação não está sendo desviado para objetivo diverso daquele que 

justificou a sua instituição. Espera-se, ao final, demonstrar a inconstitucionalidade superveniente 

dessa contribuição.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Contribuição social. FGTS. Inconstitucionalidade superveniente. 

Finalidade específica. Destinação legal. 

 

ABSTRACT: This paper examines the social contribution set forth in article 1 of Complementary 

Law n. 110/2001 and the specific purposes that justified its creation. The objective is to 

demonstrate that the assumptions which led the Brazilian Supreme Court to decide, in the past, for 

 
215 Advogado, Professor Titular de Direito Previdenciário e Tributário do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 
(IBMEC), Professor Adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Professor e 
Coordenador de Direito Previdenciário da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Doutor em 
Direito Público pela UERJ, Mestre em Direito pela PUC/SP. Foi auditor fiscal da Secretaria de Receita Federal do 
Brasil e presidente da 10ª Junta de Recursos do Ministério da Previdência Social. 
216 Advogada e Mestranda em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro - UERJ.  
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the constitutionality of such contribution do not prevent a review of the subject, that should be 

done on the basis of an effective observance of its original objective and on the verification that its 

collection are not being diverted to different purposes that the ones that justified its institution. It 

is expected to demonstrate, in the end, the unconstitutionality of the contribution. 

 

 

I. Considerações iniciais  

A primeira Constituição Brasileira que tratou, ainda que de forma genérica, das 

contribuições, foi a promulgada em 1934, que autorizou a cobrança das contribuições de melhoria 

no caso de valorização imobiliária em decorrência de obras públicas e incluiu, no rol dos direitos 

sociais do trabalhador, a “instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 

empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 

acidentes de trabalho ou de morte” (arts. 121, § 1º, alínea “h”, e 124).  

Mas, especificamente em relação às contribuições especiais, que, em nosso sistema atual, 

são divididas em contribuições sociais, corporativas e de intervenção no domínio econômico, a 

grande inovação no ordenamento jurídico ocorreu com a edição da Emenda Constitucional  

nº 1, de 17.10.1969, que as trouxe para o âmbito do Sistema Tributário da Carta de 1967, 

reconhecendo, assim, a sua natureza tributária. Além da referência expressa às contribuições de 

melhoria, já mencionadas nas Constituições anteriores, a Emenda Constitucional nº 1, de 

17.10.1969, autorizou a instituição de contribuições “tendo em vista intervenção no domínio 

econômico e o interesse da previdência social ou de categorias profissionais” (art. 21, § 1º). 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) também manteve essas contribuições especiais 

no campo do Sistema Tributário, tendo determinado, inclusive, a observância necessária às normas 

gerais de direito tributário e aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade, nos 

termos dos arts. 146, inciso III, e 150, incisos I e III.  

 

As contribuições especiais estão previstas no art. 149 da CF/1988217, que estabelece a 

competência da União Federal para instituir as contribuições sociais (criadas para a promoção dos 

 
217 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
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valores sociais), as contribuições de intervenção no domínio econômico (criadas para solucionar 

divergências na ordem econômica) e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas (criadas para custear entidades atuantes no interesse dessas categorias), todas como 

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.  

Durante muitos anos, a natureza jurídica das contribuições especiais foi objeto de 

discussão e até mesmo de oscilações na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No entanto, 

após a CF/1988, as controvérsias existentes sobre essa matéria foram todas dirimidas, tendo o 

próprio Supremo Tribunal Federal se manifestado reiteradamente nesse sentido218. Atualmente, 

não há dúvidas acerca da natureza tributária dessas contribuições. 

Outra questão polêmica no âmbito das contribuições especiais envolve as suas próprias 

características, que as diferenciam dos demais tributos. Nesse aspecto, apesar das inúmeras 

divergências sobre o assunto, há, pelo menos, certo consenso sobre a importância da destinação 

legal do produto da arrecadação para essa espécie tributária. 

Embora haja previsão expressa no art. 4º do Código Tributário Nacional (que foi aprovado 

pela Lei n° 5.172, de 25.10.1966) no sentido de que o fato gerador é o único elemento a ser 

considerado, sendo irrelevante a destinação legal do produto da arrecadação219, a regra prevista 

nesse dispositivo não pode ser considerada absoluta para todos os tributos. Isso porque as normas 

do referido Código devem ser interpretadas em linha com a CF/1988, que considera importante o 

aspecto finalístico para a instituição de contribuições especiais. Além disso, como o Código 

Tributário Nacional classifica os tributos apenas em impostos, taxas e contribuições de melhoria 
 

observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: I - não 
incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; II - incidirão também sobre a importação de produtos 
estrangeiros ou serviços; III - poderão ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o 
valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida 
adotada. 
§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da 
lei. 
§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez”. 
218 Citem-se, entre outros, os Acórdãos proferidos, em sessão Plenária e com repercussão geral reconhecida, nos 
Recursos Extraordinários nºs 556.664 e 559.882, em 12.06.2008, sob relatoria do Ministro GILMAR MENDES. 
219 “Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 
irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a destinação 
legal do produto da sua arrecadação”. 
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(art. 5º220) e não trata das contribuições especiais, o disposto no art. 4º sequer poderia ser 

considerado para efeitos de identificação dessas contribuições.  

De fato, a CF/1988 deixa claro que as contribuições especiais são instituídas como forma 

de atuação da União Federal em áreas específicas (social, de intervenção no domínio econômico e 

no interesse das categorias profissionais), o que demonstra claramente a importância da finalidade 

na sua arrecadação. 

Esse, por exemplo, é o entendimento adotado por LEANDRO PAULSEN e ANDREI 

PITTEN VELLOSO, que, ao apresentarem o conceito de contribuições especiais, se baseiam, 

justamente, nas finalidades específicas presentes nesses tributos:  

 

“Contribuição especial é o tributo que, apesar de ter hipótese de incidência 

desvinculada de atuações estatais, é juridicamente afetado à realização de 

finalidades específicas (notas conceituais), as quais autorizam a sua 

instituição e a sua cobrança dos sujeitos passivos a elas relacionados, no 

montante e no período em que a cobrança se revelar efetivamente 

necessária (requisitos específicos de validade)”221. 

RICARDO LODI adverte, no entanto, que essa finalidade legal deve estar coadunada com 

os demais aspectos do fato gerador das contribuições especiais (que se traduz na referibilidade de 

grupo), cuja destinação deve ser a uma atividade estatal que, em maior ou menor grau, se relacione 

com o grupo que o contribuinte participa, tendo em vista a dificuldade existente em assegurar que 

o produto da arrecadação vai atender certas despesas em particular. Nas palavras do autor222: 

 

“Além da adequação do fato gerador com a destinação, os tributos que se 

caracterizam pela destinação legal do produto da arrecadação devem ter os 

seus recursos efetivamente aplicados nas despesas que deram origem a sua 

criação, muito embora se reconheça a dificuldade de assegurar que 

determinado recurso específico vai atender a uma despesa em particular, o 

 
220 “Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”. 
221 PAULSEN, Leandro, VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. 3ª ed. rev. e 
atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. 
222 LODI, Ricardo. As Contribuições Parafiscais e a Validação Constitucional das Espécies Tributárias. Revista 
Dialética de Direito Tributário (RDDT) nº 174, publicada em março de 2010. Pgs. 115 e 116. 
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que só reforça a importância do reconhecimento da referibilidade de grupo 

como critério de validade constitucional das contribuições parafiscais”. 

 

Essa referibilidade de grupo, todavia, não significa o auferimento de vantagem individual 

para o contribuinte em decorrência de atividade estatal específica. Ela se configura pela existência 

de um nexo entre os motivos determinantes da atividade e o sujeito passivo da contribuição, 

mesmo nos casos em que esse nexo não se apresente como proveito ou vantagem direta. Trata-se 

de tributo que, incidindo sobre hipótese específica, financiará a atuação de determinado grupo de 

contribuintes. E, no caso das contribuições especiais, esse fato é um importante elemento para a 

validação da sua instituição, pois elas objetivam beneficiar certos grupos em linha com os 

princípios constitucionais, de modo a não “prejudicar” e tributar os contribuintes que não tenham 

relação com a respectiva finalidade. 

O que se observa, pela leitura do art. 149 da CF/1988, pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e pela doutrina, é que o aspecto finalístico é sim fundamental para a existência 

das contribuições especiais. E como o vínculo jurídico desses tributos não está no núcleo do fato 

gerador, mas na finalidade dos recursos, eventual desvio dessa finalidade pode tornar a sua 

cobrança desnecessária e inconstitucional.  

Esse é o caso, por exemplo, da contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei 

Complementar nº 110, de 29.06.2001, que, apesar de a própria Caixa Econômica Federal (gestora 

dos recursos obtidos com a arrecadação da contribuição) ter se manifestado no sentido de que o 

objetivo que levou à instituição dessa contribuição já teria sido alcançado e que, por esse motivo, 

ela poderia ter sido extinta em julho de 2012, a sua cobrança continua vigente.  

Em razão da importância do assunto e dos constantes questionamentos dos contribuintes, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 30.09.2015, a repercussão geral da matéria discutida no 

Recurso Extraordinário nº 878.313, para que seja pacificada a questão sobre a possibilidade da 

manutenção, ou não, da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001. Nos 

termos do voto proferido pelo relator Ministro MARCO AURÉLIO: 

 

“Possui repercussão geral a controvérsia relativa a saber se, constatado o 

exaurimento do objetivo – custeio dos expurgos inflacionários das contas 
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vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – em razão do qual 

foi instituída a contribuição social versada no artigo 1º da Lei 

Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, deve ser assentada a 

extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança ainda que o 

produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original”. 

 

Além desse Recurso Extraordinário, também há, no Supremo Tribunal Federal, três Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (de nºs 5.050, 5.051 e 5.053), todas sob relatoria do Ministro 

LUÍS ROBERTO BARROSO, questionando a constitucionalidade dessa contribuição, que foram 

ajuizadas em outubro de 2013 e também aguardam julgamento. 

Para uma melhor compreensão da matéria e na tentativa de demonstrar a 

inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, é 

fundamental analisar o histórico da contribuição e a sua finalidade, para, posteriormente, tratar, de 

forma específica, dos fatores que justificam a improcedência do seu recolhimento ou de eventual 

cobrança pelas autoridades fiscais. 

 

II. As contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 

 

Como visto acima, a CF/1988 determina, em seu art. 149, que compete à União Federal 

instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias 

profissionais.  

Com base no referido dispositivo constitucional, a Lei Complementar nº 110, de 

29.06.2001, instituiu, em seu art. 1º, a contribuição social, à alíquota de 10% (dez por cento), 

devida pela demissão sem justa causa do empregado e incidente sobre o montante de todos os 

depósitos devidos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) calculados 

durante a vigência do respectivo contrato de trabalho. Eis o que dispõe o referido dispositivo legal: 

 

“Art. 1º. Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em 

caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por 

cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo 
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de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato 

de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas”. 

 

Além da contribuição prevista no referido art. 1º, a Lei Complementar nº 110/2001 

também criou outra contribuição em seu art. 2º, nos seguintes termos: “fica instituída contribuição 

social devida pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração 

devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei no 

8.036, de 11 de maio de 1990”.  

O objetivo principal da instituição dessas contribuições foi o de cobrir os déficits causados 

pela insuficiente atualização monetária das contas do FGTS no período compreendido entre 1989 

e 1991, época em que foram editados os chamados “Plano Verão” e “Plano Collor”. 

A Exposição de Motivos Interministerial nº 1, de 29.03.2001, com que o Ministros da 

Fazenda e de Estado do Trabalho e Emprego encaminharam à Presidência da República o projeto 

de Lei Complementar que deu origem à Lei Complementar nº 110/2001, traz os seguintes 

esclarecimentos sobre a instituição dessas contribuições, que evidenciam o exposto acima: 

 

“Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 

a anexa minuta de Projeto de Lei Complementar que autoriza o crédito, 

nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

dos complementos de atualização monetária decorrentes de decisão do 

Supremo Tribunal Federal, sob condição da aprovação da contribuição 

social de 10% (dez por cento) dos depósitos do FGTS, devida nos casos de 

despedida sem justa causa, e da contribuição social de 0,5% (cinco 

décimos por cento), incidente sobre a folha de pagamento, ora propostas. 

(...)  

O reconhecimento por parte do Poder Judiciário de que os saldos das 

contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foram 

corrigidos a menor na implementação dos Planos Verão e Collor I, teve o 

efeito de aumentar o passivo do FGTS sem o correspondente aumento do 

ativo necessário para evitar um desequilíbrio patrimonial no Fundo. Diante 
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dessa decisão da Justiça, e devido à possibilidade de que um número 

excessivamente elevado de trabalhadores ajuizasse demandas para 

correção dos saldos na mesma proporção, o que teria o efeito de paralisar o 

processo judiciário no País, Vossa Excelência decidiu estender a todos os 

seus trabalhadores a correção automática se seus saldos, 

independentemente de decisão judicial. Isto criou uma necessidade de 

geração de patrimônio no FGTS da ordem de 42 bilhões”. 

 

Embora a finalidade dessas contribuições esteja relacionada à cobertura dos déficits no 

FGTS, é importante esclarecer que elas não se confundem com a contribuição específica destinada 

ao FGTS de que trata o art. 2º da Lei nº 8.036, de 11.05.1990, criada com o objetivo de assegurar 

o direito social dos trabalhadores previsto no art. 7º, incisos I e III, da CF/1988, que tem natureza 

trabalhista, segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal223: 

Essa diferença existente entre as contribuições instituídas pela Lei Complementar  

nº 110/2001 e a contribuição de que trata o art. 2º da Lei nº 8.036/1990 (destinada efetivamente ao 

FGTS) foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal quando se pretendeu, no próprio ano em que 

editada a referida Lei Complementar (2001), afastar a exigência das contribuições com base no 

argumento de que elas seriam inconstitucionais.  

 

III. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.556 e 2.568 

 

De fato, a constitucionalidade das contribuições instituídas pela Lei Complementar  

nº 110/2001 (tanto as previstas no art. 1º quanto as do art. 2º), inclusive no que se refere à 

finalidade da sua instituição, foi objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.556 e 2.568, em 

13.02.2012, de que foi relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA. 

 
223 Registre-se que, antes mesmo da CF/1988 ser promulgada, o Supremo Tribunal Federal já entendia que a natureza 
da contribuição específica destinada ao FGTS (atualmente prevista no art. 2º da Lei nº 8.036/1990) é trabalhista. 
Nesse sentido, o Recurso Extraordinário nº 100.249-2, relator Ministro OSCAR CORRÊA, julgado em 02.12.1987. 
Após a CF/1988, o entendimento adotado nesse julgado foi reafirmado em diversas ocasiões pelo Supremo Tribunal 
Federal, como, por exemplo, no Acórdão proferido pelo Plenário no julgamento do Recurso Extraordinário com 
Agravo nº 709.212, em 13.11.2014, relator o Ministro GILMAR MENDES. 
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Nessas Ações, a Confederação Nacional da Indústria e o Partido Social Liberal alegaram 

que as contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 101/2001 seriam “atípicas” e não 

atenderiam ao disposto no art. 149 da CF/1988, pois não seriam destinadas ao custeio da 

Seguridade Social, à intervenção no domínio econômico ou ao interesse de categorias 

profissionais. 

Após o ajuizamento dessas Ações no Supremo Tribunal Federal, foram apresentados, nos 

autos dos processos, novos argumentos pelas partes requerentes, que também pretenderam afastar 

a exigência das contribuições com fundamento no exaurimento da sua finalidade. Ou seja, tanto a 

Confederação Nacional da Indústria quanto o Partido Social Liberal alegaram que, durante o 

período em que as Ações estavam aguardando julgamento, teriam sido cumpridas as finalidades 

que justificaram a sua instituição. E tal fato ensejaria a sua inconstitucionalidade superveniente. 

Em relação à contribuição prevista no art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001, o 

Supremo Tribunal Federal sequer analisou os argumentos apresentados pelas requerentes. Isso 

porque, no momento em que as Ações foram julgadas, a referida contribuição já havia sido extinta 

em razão do decurso do seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da sua 

exigibilidade, nos termos do art. 2º, § 2º224). Assim, para essa parte das Ações, o entendimento 

adotado pelo Plenário foi no sentido de que teria havido perda do objeto. 

Por outro lado, a contribuição instituída pelo art. 1º foi devidamente analisada e declarada 

constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. E, para que essa conclusão fosse 

alcançada, foram firmadas diversas premissas pelos Ministros julgadores. Dentre elas, destacam-se 

as de que a referida contribuição (i) seria caracterizada pela destinação específica do produto 

arrecadado; (ii) estaria enquadrada nas espécies de contribuições previstas no art. 149 da CF/1988; 

e (iii) teria sido criada com a finalidade específica de cobrir o déficit causado pela atualização 

monetária das contas do FGTS, que foram corrigidas indevidamente à época em que editados os 

chamados “Plano Collor” e “Plano Verão”. 

Além desses aspectos, que foram relevantes para fazer com que, naquele momento, o 

Supremo Tribunal Federal reconhecesse a constitucionalidade da contribuição, o referido órgão 

 
224 “Art. 2o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por cento sobre 
a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990. (...) § 2o A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua 
exigibilidade”. 
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também deixou claro que o argumento relativo à inconstitucionalidade superveniente, em razão do 

exaurimento das finalidades pretendidas pelas contribuições, não foi objeto de julgamento nas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.556 e 2.568. Mas, apesar de esse argumento não ter 

sido apreciado pelo Plenário, o relator Ministro JOAQUIM BARBOSA teceu importantes 

comentários a respeito dessa alegação, abrindo, inclusive, margem para futura rediscussão da 

matéria. 

Eis os respectivos trechos do voto proferido pelo relator (comum a ambos os Acórdãos 

proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.556 e 2.568) que tratam 

especificamente do argumento quanto à inconstitucionalidade superveniente e da importância da 

destinação específica na espécie tributária “contribuição”:  

“Entendo que a nova linha de argumentação não tem cabimento no estágio 

atual destas ações diretas de inconstitucionalidade. Com efeito, por se 

tratar de dado superveniente, a perda da motivação da necessidade pública 

legitimadora do tributo não era objeto da inquirição, e, portanto, a Corte e 

os envolvidos no controle de constitucionalidade não tiveram a 

oportunidade de exercer poder instrutório em sua plenitude. Descabe, neste 

momento, reiniciar o controle de constitucionalidade, nestes autos, com 

base no novo paradigma. Isto sem prejuízo de novo exame pelas vias 

oportunas. 

Não obstante, considero essencial tecer algumas ponderações sobre a linha 

de argumentação. 

A espécie tributária ‘contribuição’ ocupa lugar de destaque no sistema 

constitucional tributário e na formação das políticas públicas. Espécie 

tributária autônoma, tal como reconhecida por esta Corte, a contribuição 

caracteriza-se pela previsão de destinação específica do produto 

arrecadado com a tributação. As contribuições escapam à força de atração 

do pacto federativo, pois a União está desobrigada de partilhar o dinheiro 

recebido com os demais entes federados. Por outro lado, a especificação 

parcimoniosa do destino da arrecadação, antes da efetiva coleta, é 

importante ferramenta técnica e de planejamento para garantir autonomia a 



 

187 
 

setores da atividade pública. Lembro ainda que não se revela bitributação o 

uso compartilhado de bases de cálculo próprias de impostos pelas 

contribuições”. 

Conforme se verifica, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido, no passado, a 

constitucionalidade da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 não torna 

a sua exigência sempre devida. Pelo contrário. Pela leitura dos Acórdãos, é possível constatar que 

a constitucionalidade da contribuição foi reconhecida, entre outros motivos, pelo fato de que, no 

momento da sua instituição, havia, de fato, uma circunstância que justificava a sua exigência (qual 

seja, o déficit causado pela indevida atualização monetária das contas do FGTS no período 

compreendido entre 1989 e 1991).  

Ocorre que essa motivação que legitimou a criação da contribuição se exauriu há bastante 

tempo, como bem ressaltado em diversos documentos emitidos pela Caixa Econômica Federal, 

que é a gestora responsável pelos recursos obtidos com a arrecadação dessa contribuição.  

Assim, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal não se manifestou de forma 

específica acerca da inconstitucionalidade superveniente da contribuição, a matéria deverá, 

necessariamente, ser reapreciada. Mas, dessa vez, sob o enfoque específico da importância da 

finalidade específica para fins de exigência da espécie tributária “contribuição”.   

 

IV. A inconstitucionalidade superveniente da contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei 

Complementar nº 110/2001 

Como visto, a contribuição social prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 foi 

instituída com objetivo específico de cobrir os déficits causados nas contas do FGTS em razão da 

atualização monetária indevida ocorrida durante o “Plano Collor” e “Plano Verão”. 

Não se desconhece (e inclusive foi analisado anteriormente) o fato de que o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da referida contribuição. No entanto, no 

momento em que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.556 e 2.568 foram ajuizadas, o 

objetivo pretendido com a instituição dessa contribuição ainda não havia sido alcançado, tendo, 

inclusive, o argumento da inconstitucionalidade superveniente sido apontado apenas 

posteriormente pelas partes. Contudo, como durante o período em que os processos aguardavam 

julgamento foi constatado, efetivamente, o desvio dos recursos arrecadados com a contribuição, as 
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requerentes apresentaram novos argumentos nos processos requerendo o reconhecimento da 

inconstitucionalidade também com base nesse fundamento, que acabou não sendo apreciado pelo 

Supremo Tribunal Federal por questões processuais.  

 

Segundo o entendimento adotado pelo Plenário, esse argumento deveria ser analisado “em 

tempo e modo próprios”, não sendo possível a sua análise já na fase final do processo e sem que 

fosse concedido direito ao contraditório às partes envolvidas nas Ações. Assim, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição com base nas premissas já 

apresentadas; dentre elas, pelo fato de que, no momento em que instituídas, a finalidade da 

contribuição justificava a sua exigência.  

No entanto, embora naquele momento a contribuição tenha sido considerada 

constitucional, o que importa destacar desses julgados é que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu expressamente que o argumento quanto à inconstitucionalidade superveniente, em 

razão do exaurimento das finalidades pretendidas pela contribuição, deveria ser analisado em “em 

tempo e modo próprios”. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal possibilitou a rediscussão 

da presente matéria, caso, no futuro, a inconstitucionalidade da contribuição tivesse por base esse 

argumento. O que, de fato, acabou ocorrendo no presente caso.  

Em 08.02.2012, a Caixa Econômica Federal encaminhou o Ofício nº 038225 ao Secretário 

Executivo do Conselho Curador, afirmando que, em julho de 2012, os déficits causados pelas 

indevidas atualizações monetárias dos depósitos do FGTS estariam quitados, sendo, portanto, 

desnecessária a manutenção da exigência da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar 

nº 110/2001.  

Esse entendimento do Ofício nº 038/2012 foi suscitado em diversos outros documentos 

emitidos pela Caixa Econômica Federal, constando, inclusive, em Atas de Reunião Ordinária do 

 
225 Conforme se verifica na pag. 15 da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Curador do FGTS realizada em 
15.05.2012, disponível em http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-curador/20120515_ Ata_128_ 
Reuni %C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-curador/20120515_%20Ata_128_%20Reuni%20%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-curador/20120515_%20Ata_128_%20Reuni%20%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf
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Conselho Curador do FGTS, como a realizada em 15.05.2012226, e no Relatório das 

Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2012227, que afirma expressamente que: 

 

“Outro fato que merece ser destacado é que, em 2012, finalizaram-se as 

amortizações das despesas de atualização monetária de créditos 

complementares relativos à LC nº 110, de 2001, não havendo mais saldo 

no Ativo Diferido. Essas amortizações se iniciaram em 2002, finalizando-

se com o valor amortizado de R$ 1,6 bilhão em 2012 (ver Nota Explicativa 

9). Em contrapartida verifica-se que, no lado do Passivo, o total de 

Obrigações Diversas, onde se contabilizou a Provisão para Créditos 

Complementares da LC nº 110, de 2001, que em 2011 teve seu saldo 

reclassificado para Provisão de Planos Econômicos, observada a 

Resolução CCFGTS nº 679, de 13 de dezembro de 2011, apresentou 

comportamento reducionista no mesmo período, com o saldo de 2012 

tendo uma redução de mais de 60% em relação ao de 2011, restando ainda 

saldo para cobrir riscos de ações judiciais em curso”. 

 

Em razão das diversas manifestações da Caixa Econômica nesse sentido e da preocupação 

com a manutenção da exigência da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar  

nº 110/2001, foram editados, ao menos, três Projetos de Lei Complementar tratando 

especificamente da extinção dessa contribuição (Projetos de Lei Complementar nºs 378, de 2006, 

46, de 2011 e 200, de 2012). 

O objetivo de todos esses Projetos foi o de estabelecer um prazo de vigência para a referida 

contribuição (que seria devida pelo prazo de sessenta meses, contados da data da sua 

 
226 Disponível em http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-curador/20120515_Ata_128_Reuni 
%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf  
227 Disponível em http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-relatorio-gestao/Relatorio_Gestao_FGTS_2012.pdf., Pag. 
47 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-curador/20120515_Ata_128_Reuni%20%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-curador/20120515_Ata_128_Reuni%20%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-relatorio-gestao/Relatorio_Gestao_FGTS_2012.pdf
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exigibilidade, nos termos dos Projeto de nº 378228; até dezembro de 2011, como previsto no 

Projeto de nº 46229; ou até junho de 2013, segundo o Projeto de nº 200230). 

Conforme se verifica nas justificativas apresentadas nesses Projetos, o objetivo pretendido 

era sempre o mesmo: de justamente excluir do ordenamento jurídico a contribuição prevista no art. 

1º da Lei Complementar nº 110/2001. Para os Deputados que propuseram essas alterações, a 

exigência da contribuição não seria mais justificável, pois o objetivo que possibilitou a sua 

instituição já teria sido alcançado. Confiram-se os seguintes trechos da justificativa apresentada 

pelo Deputado LAERCIO OLIVEIRA ao submeter o Projeto de Lei Complementar nº 46, em 

04.05.2011, à Câmara dos Deputados: 

 

“A contribuição social criada pela Lei Complementar nº 110, de 2001, com 

o expresso propósito de resolver o descompasso financeiro causado entre a 

correção dos saldos das contas individuais do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, determinada pelo Poder Judiciário, e o 

patrimônio deste mesmo Fundo. 

 

Ocorre que, conforme o depreende-se dos últimos balancetes apresentados 

pela Administração Pública Federal referente às contas do FGTS, verifica-

se que a necessidade de fazer frente ao referido impacto financeiro foi 

sanada. 

 

Ou seja, o saldo das contas individuais dos titulares que aderiram ao 

Acordo proposto na Lei Complementar em questão foi devidamente 

corrigido, o escalonamento proporcional foi efetivamente configurado e, 

ainda, interveio a situação de “boa solvência” do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço. 

 
228 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=416031&filename= 
PLP+378/2006 
229 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=866903&filename= 
PLP+46/2011 
230 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1018517&filename= 
PLP+200/2012 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=416031&filename
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=866903&filename
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1018517&filename
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Com isso, torna-se possível a finalização do processo de diferimento de 

todo o impacto do acordo, possibilitando, assim, a extinção da cobrança de 

contribuição social em questão”. 

 

Os Projetos de Lei Complementar nºs 378, de 2006, e 46, de 2011, acabaram sendo 

apensados ao Projeto de nº 200, de 2012, que foi devidamente aprovado pelo Congresso Nacional 

e enviado à sanção presidencial. No entanto, essa proposta que estabelecia prazo para a cobrança 

da contribuição foi expressamente vetada pela Presidência da República, sob o argumento de que 

os recursos arrecadados com a contribuição estariam sendo utilizados para financiar o 

desenvolvimento do Programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. Eis o que dispõe a 

mensagem de veto231:  

 

“Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da 

Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse 

público, o Projeto de Lei Complementar nº 200, de 2012 (nº 198/07 no 

Senado Federal), que "Acrescenta § 2º ao art. 1º da Lei Complementar nº 

110, de 29 de junho de 2001, para estabelecer prazo para a extinção de 

contribuição social". 

 

Ouvidos, os Ministérios do Trabalho e Emprego, do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

da Fazenda manifestaram-se pelo veto ao projeto de lei complementar conforme as seguintes 

razões: 

 

“A extinção da cobrança da contribuição social geraria um impacto 

superior a R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) por ano nas contas 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, contudo a proposta 

não está acompanhada das estimativas de impacto orçamentário-financeiro 

e da indicação das devidas medidas compensatórias, em contrariedade à 

 
231 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/msg/vet/vet-301.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/msg/vet/vet-301.htm
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Lei de Responsabilidade Fiscal. A sanção do texto levaria à redução de 

investimentos em importantes programas sociais e em ações estratégicas 

de infraestrutura, notadamente naquelas realizadas por meio do Fundo de 

Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. 

Particularmente, a medida impactaria fortemente o desenvolvimento do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, cujos beneficiários são 

majoritariamente os próprios correntistas do FGTS." 

 

Não se discute no presente artigo a importância, ou não, da aplicação de receitas em 

programas assistenciais, como o mencionado acima. No entanto, as contribuições instituídas nos 

termos do art. 149 da CF/1988 não podem ser mantidas para custear despesas diversas daquelas 

que justificaram a sua exigência inicial e aprovação. Na forma como previsto no veto presidencial, 

o que se nota é que a interpretação dada foi a de que seriam irrelevantes a destinação legal e a 

finalidade da arrecadação para fins de instituição e manutenção das contribuições especiais. 

Como bem apontado por LEANDRO PAULSEN e ANDREI PITTEN VELLOSO232, as 

contribuições devem ser instituídas de forma a respeitar exatamente as finalidades pretendidas, 

sendo inconstitucional qualquer excesso injustificado na sua cobrança: 

 

“Se a própria Constituição da República concebeu as contribuições 

especiais como tributos teleológicos, que se distinguem dos impostos pela 

sua afetação finalística e que se justificam precisamente pela persecução 

de finalidades determinadas, indicadas nas normas atributivas de 

competência, é evidente que a competência constitucional para a sua 

instituição não pode ser exercida senão na medida do estritamente 

necessário para que tais finalidades sejam alcançadas. 

 

Todo excesso injustificado na cobrança de contribuições é 

inconstitucional, por malferir a própria norma que confere competência 

para a sua instituição”. 
 

232 PAULSEN, Leandro, VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. 3ª ed. rev. e 
atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. Pgs. 52, 53 e 54. 
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Os autores ressaltam, também, que a desnecessidade superveniente das contribuições afeta 

diretamente a sua vigência, devendo os valores cobrados indevidamente dos contribuintes serem 

restituídos, e concluem que “se há desvio de receita para finalidade diversa, resta evidente a 

desnecessidade (total ou parcial) da contribuição para realizar a finalidade que motivou a sua 

instituição”.  

Além disso, por não mais apresentar relação com o objetivo que levou a sua instituição, a 

manutenção dessa contribuição constitui verdadeira violação ao princípio constitucional previsto 

no art. 150, inciso IV, da CF/1988, que estabelece expressamente ser vedado “utilizar tributo com 

efeito de confisco”. Nas palavras de LUÍS EDUARDO SCHOUERI233: 

 

“Relaciona-se o Princípio ora estudado com a ideia de proibição de 

exagero, impondo que se indague não apenas se um contribuinte está 

sendo mais gravado do que o outro (o que seria a igualdade), mas, ao 

mesmo tempo, se o tributo não ultrapassou o necessário para atingir a sua 

finalidade”. 

 

A inconstitucionalidade superveniente da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei 

Complementar nº 110/2001 (sob o enfoque do descumprimento da destinação específica dos 

valores arrecadados) é objeto de diversas ações judiciais, inclusive perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

Com base nos argumentos de inconstitucionalidade suscitados acima e na violação de 

outros princípios constitucionais, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro Nacional 

(CONSIF), a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) ajuizaram, em outubro de 2013, novas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo 

Tribunal Federal, autuadas, respectivamente, sob os nºs 5.050, 5.051 e 5.053, todas sob relatoria 

do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, questionando, justamente, a constitucionalidade dessa 

contribuição. 

 

 
233 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário – 7ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, Pg. 363. 
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Além dessas Ações, que ainda aguardam julgamento, em 30.09.2015, o Plenário da Corte 

Constitucional também reconheceu a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 

878.313, para que seja pacificada a questão sobre a possibilidade da manutenção, ou não, da 

contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001.  

Pela leitura do Acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria, verifica-se que, 

dessa vez, a relevância da destinação específica deverá ser devidamente analisada. Ou seja, o 

Supremo Tribunal Federal deverá se manifestar, de forma expressa, acerca da importância da 

finalidade para essa espécie tributária e definir se, após o cumprimento do objetivo que levou a sua 

instituição, ela poderia continuar sendo exigida. Confiram-se os seguintes trechos do Acórdão de 

repercussão geral:  

 

“A controvérsia, passível de repetição em inúmeros casos, está em saber 

se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a 

contribuição social, deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a 

perpetuação da cobrança ainda que o produto da arrecadação seja 

destinado a fim diverso do original. 

 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.556/DF, da relatoria do 

ministro Joaquim Barbosa, o Supremo declarou ser harmônica com a Carta 

de 1988 a contribuição geral prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 

110, de 29 de junho de 2001, destinada ao pagamento dos expurgos 

inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço. Não obstante, a controvérsia contemporânea envolve definir se a 

satisfação do motivo pelo qual foi criada implica a inconstitucionalidade 

superveniente da obrigação tributária”. 

 

No momento, resta aguardar a manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal e 

esperar que o entendimento adotado no passado (quando do julgamento das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nºs 2556 e 2568) não seja reafirmado, de modo que seja reconhecida a 

inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001. 
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V. Conclusão 

 

As contribuições especiais apresentam, como principal característica, a existência de 

finalidade específica para aplicação do produto arrecadado.  

Especificamente em relação à contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar  

nº 110/2001, o objetivo principal da sua instituição foi o de cobrir os déficits causados pela 

insuficiente atualização monetária das contas do FGTS no período compreendido entre 1989 e 

1991, época em que foram editados os chamados “Plano Verão” e “Plano Collor”. 

 

No passado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nºs 2556 e 2568, considerou constitucional a sua existência, por entender, 

entre outros motivos, que a referida contribuição seria caracterizada pela destinação específica do 

produto arrecadado e que estaria enquadrada nas espécies de contribuições previstas no  

art. 149 da CF/1988, tendo sido criada com a finalidade específica de cobrir o déficit causado pela 

correção monetária das contas do FGTS, que foram atualizadas indevidamente à época em que 

editados os chamados “Plano Collor” e “Plano Verão”. 

Ocorre que essas premissas que levaram o Supremo Tribunal Federal a declarar a 

constitucionalidade da contribuição já foram ultrapassadas, pois, conforme reiteradamente 

afirmado pela Caixa Econômica Federal (que é o órgão responsável pela gestão dos recursos 

obtidos com a arrecadação da contribuição), o objetivo que levou à instituição dessa contribuição 

já teria sido alcançado desde julho de 2012, não sendo justificável a sua manutenção no 

ordenamento jurídico.  

Registre-se que esse desvio de finalidade foi reconhecido pelo próprio Governo Federal, 

que, ao vetar a tentativa do Congresso Nacional de limitar o prazo para a vigência dessa 

contribuição, afirmou que os recursos obtidos com a sua arrecadação estavam sendo destinados 

para financiar o desenvolvimento do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, que não consta dos 

objetivos originais que fundamentaram a sua instituição. 
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Por todo o exposto, e tendo em vista que as contribuições especiais não podem custear 

despesas diversas daquelas que justificaram a sua criação, a contribuição prevista no art. 1º da Lei 

Complementar nº 110/2001 deve ser declarada inconstitucional. 

Assim, o que se espera é que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso 

Extraordinário nº 878.313, com repercussão geral reconhecida, e as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nºs 5.050, 5.051 e 5.053, reconheça expressamente a atual incompatibilidade 

dessa contribuição com as normas da CF/1988, reconhecendo, assim, a sua inconstitucionalidade.  

 

Referências bibliográficas 

 

BRASIL. Caixa Econômica Federal. Ata de Reunião Ordinária do Conselho Curador do FGTS 

realizada em 15.05.2012. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-atas-conselho-

curador/20120515_ Ata_128_Reuni%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_CCFGTS.pdf 

 

BRASIL. Caixa Econômica Federal. Relatório de Gestão de 2012. Disponível em: 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-relatorio-gestao/Relatorio_Gestao_FGTS_2012.pdf. 

 

BRASIL. Projeto de Lei Complementar nº 378/2006. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=416031&filename= 

PLP+378/2006; 

 

BRASIL. Projeto de Lei Complementar nº 46/2011. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=866903&filename= 

PLP+46/2011; 

 

BRASIL. Projeto de Lei Complementar nº 200/2012. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1018517&filename= 

PLP+200/2012; 

 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-relatorio-gestao/Relatorio_Gestao_FGTS_2012.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=866903&filename
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1018517&filename


 

197 
 

BRASIL. Mensagem de veto da Presidência da República ao Projeto de Lei Complementar  

nº 200/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 25.07.2013. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/msg/vet/vet-301.htm; 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 556.664, julgado em 12.06.2008. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= AC&docID=561617; 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 559.882, julgado em 12.06.2008. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= AC&docID=561617 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 100.249-2, julgado em 

02.12.1987. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doc 

TP=AC&docID=192646; 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 709.212, julgado em 13.11.2014. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP =TP&docID=7780004; 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.556, julgada em 

13.02.2012. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/ 

paginador.jsp?docTP=TP&docID=2792333; 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.568, julgada em 

13.02.2012. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/ 

paginador.jsp?docTP=TP&docID=2792333; 

 

LODI, Ricardo. As Contribuições Parafiscais e a Validação Constitucional das Espécies 

Tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT) nº 174, publicada em março de 2010.  

 

PAULSEN, Leandro, VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições: teoria geral, contribuições em 

espécie. 3ª ed. rev. e atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doc
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/


 

198 
 

 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário – 7ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017 

 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Volume II - 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

 

  



 

199 
 

O COMBINADO NÃO SAI CARO - ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

André Cyrino 

Professor Adjunto de Direito Administrativo da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. Procurador do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Thiago Cardoso Araujo 

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação 

Getúlio Vargas. Procurador do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A lei nº 12.734/ 2012 diminuiu drasticamente os percentuais de Royalties e Participações 

Especiais (R&PE) destinados a Estados e Municípios impactados pela atividade de exploração de 

petróleo e gás natural, ao passo que redistribuiu tal receita aos entes federativos que não sofrem 

com a exploração de óleo em seus domínios. Tal redução é inconstitucional e implica situação 

gravíssima aos Estados produtores, o que apenas não começou a acontecer em razão da liminar 

deferida pela relatora da ADI 4917234, Min. Cármen Lúcia, logo após o ajuizamento da ação. 

Espera-se que o STF mantenha a liminar e declare a inconstitucionalidade da lei. 

Há tantos argumentos de índole jurídico-normativa, quanto teses consequencialistas para 

justificar tal resultado. 

Primeiro: a Constituição estabeleceu que royalties e participações especiais possuem 

caráter compensatório. Trata-se de forma de indenizar aquele cujo território experimenta os 

efeitos– econômicos e sociais – da exploração. Eis a lógica do art. 20, § 1º da Constituição. Quis-

se antever um eventual conflito e resguardar o direito daqueles que assumem o risco da 

exploração. Daí as referências ao “território” e à necessidade de “compensação”. Essa lógica pode 

ser expressa em uma fórmula simples: quem tem risco, tem royalties (o que também se aplica aos 
 

234 Seu objeto: a declaração de inconstitucionalidade de normas da Lei nº 12.734/2012, as quais alteram regras de 
distribuição das Participações Governamentais (Royalties e Participações Especiais – R&PE) entre os entes da 
Federação. 
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entes federativos nos quais há exploração de outros minerais, e recebem – como compensação – a 

contribuição financeira pela exploração minerária -CFEM). 

É certo, por outro lado, que a Constituição de 1988 determina a redução das desigualdades 

regionais. Todavia, deve ser considerado o texto integral da Carta Magna. 

A atividade do legislador não pode distorcer o arranjo inaugural feito pelo constituinte, que 

estabilizou a garantia de distribuição das participações governamentais aos Estados e Municípios 

impactados, a fim de protegê-los de eventuais maiorias. Como bem mencionado pela Ministra 

Cármen Lúcia na decisão liminar na própria ADI 4917, o equilíbrio federativo é frágil. Ele implica 

divisões de competências que nem sempre vêm acompanhadas da respectiva capacidade 

financeira. Ele também exige que se façam pactos; compromissos que confiram justiça aos entes 

federados que estejam diante de certos riscos e possuam determinadas riquezas. É assim que são 

definidos os compromissos em uma federação; é assim que se fixam seus pactos e seu equilíbrio. 

A Lei nº 12.734/2012, no entanto, vai de encontro a tal ideia de equilíbrio, implicando um 

federalismo fratricida. A lei é fruto da articulação de Estados não produtores (maioria) que, com 

discurso de falsa isonomia, capturaram o interesse público em sentido contrário à Constituição e 

esvaziam o direito da minoria (os entes impactados pela produção). Para que se tenha uma ideia do 

desequilíbrio desse embate, tem-se, de um lado, três Estados impactados, contra todo o resto da 

federação. Jamais, em situação normal, os parlamentares desses três Estados terão condições de 

conquistar, no jogo político, uma situação minimamente equânime. Daí a necessidade de buscar-

se, na Constituição e na jurisdição do STF, a devida guarida contramajoritária. 

Além disso, deve-se ter em conta que não se reduz desigualdade às expensas dos demais 

entes subnacionais, numa mera transferência de renda que não leve em conta os impactos 

negativos que serão gerados. E aqui surge o derradeiro argumento a justificar a declaração de 

inconstitucionalidade: as graves consequências da lei atacada. Em linha com a nova Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões, mesmo as judiciais, devem ser tomadas 

considerando as suas consequências (art. 20). Quanto a isso, sublinha-se que o grande problema da 

Lei nº 12.734/2012 é que ela resulta inevitavelmente num jogo de soma zero, no qual uns perdem 

muito e outros ganham quase nada. 
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Tome-se o caso dos Municípios. Considerando amostra de municípios não produtores e 

produtores, tendo por base as receitas de R&PE e os novos critérios de distribuição dispostos na 

Lei nº 12.734/12, observou-se, em estudo da Coordenadoria de Estudos Econômico-Tributários da 

Subsecretaria de Receita SSER/SEFAZ com base no ano de 2018, o seguinte: (i) com relação ao 

impacto nos municípios não produtores, constatou-se que esses municípios seriam beneficiados 

com incrementos na margem de 2% a 4% de suas receitas, percentuais que possivelmente não 

alterariam as suas condições socioeconômicas235; (ii) já quanto ao impacto nos municípios 

produtores, constatou-se que estes sofreriam reduções de cerca de 30% a 50% em suas receitas, o 

que os coloca em grave situação de penúria fiscal. 

Isto é: quem tem óleo e assume esses riscos da atividade econômica pode chegar a perder 

metade de suas receitas. Já aqueles que não sofrem o impacto da indústria de petróleo, esses terão 

ganhos mínimos, numa redistribuição que perde sentido. 

A adoção do regime previsto pela Lei n° 12.734/2012, longe de se traduzir como medida 

de redução de desigualdades regionais, não passa de solução demagógica. Não se sanam mazelas, 

tampouco viabilizam-se soluções estruturantes. Tem-se mero engodo lastreado num falso senso de 

igualdade, que, em realidade, distorce toda a compreensão do tema, ao mesmo tempo que esvazia 

a compensação pelos impactos ambientais e sociais que se prolongarão muito além do período de 

exploração. 

Em suma: trata-se, sem exagero, de uma escolha entre recursos vitais e o sonho de uma 

prosperidade que, por ser tão partilhada, jamais se tornará realidade. Ignora-se o pacto federativo e 

o regime de isonomia definido na Constituição, segundo a realidade de cada ente. Promove-se o 

princípio majoritário, em grave esvaziamento de uma minoria. 

 
235 Apenas para se ter uma ideia da inocuidade da medida proposta pela Lei nº 12.743/12, tome-se como referência o 
Município de Melgaço-PA, detentor do pior IDH do País, segundo o ranking do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD (v.: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-
2010.html). O produto interno bruto do Município per capita, de acordo com dados do IBGE de 2014, é de R$ 
4.818,00. Se o incremento de receitas públicas almejado pela nova divisão de R&PE se refletisse diretamente na renda 
da população local, a renda per capita local saltaria para R$ 5.010,60. Um acréscimo que não representaria 
transformação significativa na vida dos habitantes dessa municipalidade. Os dados do IBGE constam do seguinte sítio 
eletrônico:http://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2014/base/base_de_dados_2010_2014.xls. 
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O combinado em 1988 não sai caro, mas a inequívoca inversão dos objetivos 

constitucionais da distribuição dessas receitas pode vir a gerar danos irreparáveis. 
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A SOLIDARIEDADE DISTRIBUTIVA E A SOLIDARIEDADE COMUTATIVA NA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

TAVARES, Marcelo Leonardo236 

SOUSA, Ricardo José Leite237 

 

Resumo: O presente trabalho pretende discutir o princípio da solidariedade como um dos pilares 

da proteção previdenciária. O objetivo é analisar como a solidariedade embasa os direitos 

fundamentais prestacionais, em especial os direitos previdenciários, com uma avaliação sob a 

ótica tanto da solidariedade comutativa, quanto da solidariedade distributiva. Com essa análise, 

pretende-se demonstrar que a solidariedade distributiva deve ser aplicada de forma subsidiária e, 

apenas, em sistemas de previdência dotados de universalidade, objetivando a proteção de 

benefícios mínimos. Do contrário, propiciar-se-ia a ocorrência da solidariedade invertida, em que 

a parcela mais pobre da população é chamada a contribuir para a manutenção de vantagens de 

grupo com melhores condições financeiras. Propõe-se uma pesquisa qualitativa, valendo-se do 

método dedutivo de análise de conteúdo, a fim de se construir uma rede analítica de conceitos que 

permita demonstrar a hipótese proposta. Em  primeiro momento, procede-se ao estudo do 

princípio da solidariedade, como fundamento da proteção previdenciária. Em seguida, opera-se a 

análise dos dois principais modelos de previdência pública: o sistema de Bismark e o sistema de 

Beveridge. Finalmente, discute-se de que forma o princípio da solidariedade é aplicado à 

Previdência Social brasileira, analisando-se, ainda, o problema da solidariedade invertida. 

Palavras – Chave: Comutatividade; Distributividade; Previdência; Distributividade. 

 

 
236 Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  Pós-

doutor em Direito Público pela Université Lyon III. Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro/Université Panthéon/Assas (Paris II). Juiz Federal. 

237 Doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Advogado. 
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Abstract: This paper aims to discuss the solidarity principle as one of the pillars of social security 

protection. The goal is to analyze how solidarity underlies the fundamental rights, especially the 

social security rights, with an evaluation from the perspective of both the commutative solidarity, 

as the distributive solidarity. With this analysis, the study intends to demonstrate that distributive 

solidarity should be applied on a subsidiary basis, and only in social security systems with more 

universal characteristic, aiming at the protection of minimum benefits, in a way to avoid the 

occurrence of inverted solidarity, when the poorest part of the population is called to contribute to 

the maintenance of advantages of a group with better financial conditions  It is proposed a 

qualitative research, taking advantage of the deductive method of content analysis, in order to 

build a network of analytical concepts which demonstrates the proposed hypothesis. At first, the 

study indicates the principle of solidarity as a pillar of social security protection. Then, proceeds 

the analysis of the two principle public social security models: Bismark’s system and Beveridge’s 

system. At last, it discusses the way solidarity principles is applied to Brazilian social security and 

analyses the problem of reverse social solidarity. 

Keywords: Commutativity; Distributivity; Social Security, Solidarity.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Os valores morais da liberdade, da igualdade e da solidariedade embasam o princípio da 

dignidade da pessoa humana (DELPÉRÉE, p. 151-152) e legitimam ordens constitucionais e os 

direitos fundamentais.238  

Alguns teóricos liberais afirmam que os direitos humanos são direitos da liberdade, 

basicamente reduzindo a este valor a própria dignidade da pessoa (TORRES, 1999, p. 255). 

Mesmo sem concordar com a exclusividade da liberdade como valor informador dos direitos, há 

de ser reconhecida a íntima relação entre ela e a dignidade como pressuposto para a autonomia dos 

indivíduos.  

 
238 A afirmação segue a linha de raciocínio de DWORKIN, que caracteriza os princípios como exigência da justiça, da 
equidade ou de alguma outra dimensão da moralidade. (p. 72). 
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Deve-se apenas observar que é sob o viés da liberdade social, do homem em comunidade, 

que se pode justificar a limitação do espaço de autonomia necessária ao convívio pacífico entre as 

pessoas. De acordo com esse pensamento, é correto admitir a contenção da liberdade individual 

por regras gerais dotadas de razoabilidade, que sirvam de benefício para a liberdade de todos.239   

A igualdade também é um valor caro às teorias de legitimação dos direitos fundamentais. 

Nas Constituições de modelo social, a isonomia assume contornos de igualdade de chances ou 

oportunidades, em que um dos objetivos da organização estatal é o de proporcionar condições 

materiais mínimas de acesso aos meios necessários para que as pessoas possam exercer sua 

autonomia. A igualdade vinculada à dignidade da pessoa não exige do Estado distribuição de bens 

de forma a tornar todos iguais, mas sim que este assegure condições mínimas que afastem as 

pessoas de uma existência degradante. A igualdade de oportunidades pressupõe, como valor, não a 

igualdade simétrica, mas a inexistência da desigualdade aviltante. 

Ao lado desses dois valores – liberdade e igualdade – a solidariedade passa a merecer 

destaque no século XX, como fundamento dos direitos metaindividuais e dos direitos sociais 

prestacionais, nos quais se incluem os direitos previdenciários.  

O presente estudo dedica-se ao princípio da solidariedade e sua aplicação ao sistema básico 

de previdência brasileiro, explorando sua potencialidade e os aspectos de comutatividade e de 

distributividade de vantagens no seguro social.  

 

1 - O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA 

PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 
239 O filósofo Isaiah BERLIN, comentando a liberdade como direito de abstenção do Estado e de terceiros, 
denominou-a de “liberdade de”239 ou negativa; para diferenciá-la da definição de “liberdade para”, que consiste na 
capacidade de exercício da liberdade, também chamada de liberdade positiva, que pressupõe a presença de condições 
para o exercício da autonomia de vontade. A “liberdade para” é uma liberdade de participação e atuação do indivíduo, 
principalmente nas decisões políticas da sociedade.  Mas também se pode fazer uma leitura dessa modalidade de 
liberdade vinculando-a à necessidade da presença de meios materiais, físicos, para o exercício da liberdade. Nessa 
compreensão, o Estado deve prover mecanismos contra a pobreza, através de prestações sociais mínimas, para 
permitir que as pessoas possam exercer a autonomia privada - a miséria, a doença e a ignorância aprisionam o homem 
a uma existência indigna e retiram dele a possibilidade de ser livre (p. 139-140).   
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 A solidariedade, como valor moral, pode ser classificada em dois tipos: a comutativa e a 

distributiva.  

Na concepção de solidariedade comutativa, destaca-se o favorecimento ao sentimento de 

pertencimento da pessoa a um grupo determinado de iguais, bem como a avaliação de que se deve 

proteger o outro para que haja proteção de si mesmo em caso de necessidade. A análise feita pelo 

indivíduo na solidariedade comutativa é a de que não se deve desproteger, para não ser 

desprotegido.240 O critério de justiça apoia-se, portanto, na possibilidade de troca. Para que o 

sujeito possa se considerar detentor de direitos, é necessário que compreenda que os demais 

sujeitos da coletividade também o são.  

A valorização coletiva decorrente da solidariedade comutativa permite ao sujeito 

reconhecer o próximo da mesma forma como vê a si mesmo, ou seja, também como sendo digno 

de consideração, alcançando-se, assim, a estima social. A referida valorização atinge não só os 

indivíduos, mas também os grupamentos de sujeitos, que passam a demonstrar orgulho por suas 

características próprias, que são o espelho dos valores de seus integrantes individuais ou dos 

grupos.  

Na solidariedade comutativa, portanto, os indivíduos se propõem a partilhar valores e 

objetivos comuns. Assim, há uma relação de simetria, seja dentro do grupo, seja intergrupos.241 

 
240 É a regra moral de não fazer aos outros o que não se deseja que lhe seja feito. 
 241 Como defende Axel HONNETH:  

“Por um lado, é preciso deixar claro que caráter deve demonstrar uma forma de 
reconhecimento que realça em todos os outros membros da comunidade jurídica a mesma 
propriedade de autonomia individual; já se aprendeu do jovem Hegel que um tal tipo de 
respeito universalista não deve ser mais concebido como uma atitude ligada às emoções, 
mas somente como uma operação de entendimento puramente cognitiva, que coloca 
barreiras quase internas às sensações afetivas; nesse sentido, será preciso explicar como 
se constitui um tipo de respeito que, se de uma parte deve ter-se desligado dos 
sentimentos de simpatia e afeição, de outra tem de poder dirigir, porém, o comportamento 
individual.  

Por outro lado, é preciso responder à questão que pode significar que todos os sujeitos se 
reconheçam reciprocamente em sua imputabilidade moral, sob as condições das relações 
jurídicas modernas; uma tal propriedade, que todos os sujeitos devem partilhar, não pode 
estar referida a capacidades humanas definidas, de uma vez por todas, em sua extensão ou 
em seu conteúdo; pelo contrário, mostrar-se-á que resulta da indeterminidade fundamental 
do que constitui o status de uma pessoa imputável uma abertura estrutural do direito 
moderno para ampliações e precisões gradativas.” (p. 182). 
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Referindo-se a esta modalidade de solidariedade, afirma Maria Celina BODIN DE 

MORAES: 

“Subjacente à ideia de reciprocidade está a da comunidade de iguais que, 

porém, sob o império da igualdade formal, é de ser entendida, tanto fática 

como juridicamente, em sentido determinado: faticamente, ressaltando que 

as desigualdades nunca são tão relevantes assim; em sentido jurídico, 

menosprezando as desigualdades de fato para que os homens possam 

considerar-se (embora não o sejam realmente) como iguais. Comunidade 

de iguais e igualdade de interesses, contudo, ainda referenciados a valores 

exclusivamente individuais, caros a indivíduos em reais condições de 

igualdade e enquanto encerrados em sua individualidade. A única regra de 

justiça (comutativa), neste ambiente, permanece sendo a da igualdade 

perante a lei.” (p. 5) 

 

Por outro lado, a solidariedade distributiva não está baseada em sentimento de 

pertencimento a um grupo ou no critério de troca de proteção, mas sim no de entrega ao outro de 

meios suficientes para garantir sua dignidade. Seu fundamento moral está vinculado na proteção 

do outro pelo que ele é, digno de atenção e respeito, e tem por objetivo a redução de desigualdade 

entre as pessoas.  

A solidariedade distributiva, vinculada a direitos fundamentais, distingue-se da caridade 

por ser esta uma ação facultativa, muitas vezes movida com base religiosa, enquanto aquela 

envolve ação gerenciada. 

Além disso, enquanto a solidariedade comutativa pressupõe a igualdade pelo menos 

relativa, a solidariedade distributiva parte de uma realidade fática diversa, a da existência de uma 

desigualdade em nível que justifique a atuação em favor dos menos favorecidos, 

independentemente da possibilidade de invocação de reciprocidade.  

A solidariedade distributiva encerra a regra de proteger sem esperar semelhante tratamento 

por direito. A Constituição de 1988 faz alusão à solidariedade distributiva ao elevá-la a 

fundamento da República, ao lado da busca pela redução de desigualdade social (art. 3º, I e III). 

Da mesma forma, é essa modalidade de solidariedade que se encontra vinculada à dignidade da 
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pessoa humana e aos valores da liberdade real e da igualdade de chances referidos no início do 

texto. 

Como será visto adiante, em matéria de previdência social pública, aplicam-se atualmente 

os dois tipos de solidariedade, sendo a comutativa prioritária em relação à distributiva.  

 

2. OS DOIS PRINCIPAIS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA: O SISTEMA 

DE BISMARK E O SISTEMA DE BEVERIDGE 

 

Jean-Jacques DUPEYROUX divide a evolução da previdência social em dois grandes 

blocos: a época clássica e a época moderna, intermediadas por um período de transição.242  

Na época clássica, a preocupação dos sistemas previdenciários era a atenuação do rigor da 

condição laboral e o objetivo era a proteção do trabalhador: aparecem o seguro de acidente do 

trabalho e das doenças profissionais, a aposentadoria por idade e a indenização pelos encargos de 

família. Posteriormente, no que se considera a época moderna da previdência, a expressão “seguro 

social” passou a ser aplicada ao conjunto da população e ocorre a generalização da proteção. 

No que se refere a esse primeiro período, em 1883, na Alemanha, foi instituído o seguro-doença 

obrigatório para os trabalhadores da indústria, sob a tríplice contribuição do Estado, dos 

trabalhadores e das empresas. O projeto foi de autoria do Chanceler do Reich Otto Von Bismark.  

Seguiram-se as criações de seguro contra acidente do trabalho em1884 e de seguro de 

invalidez e velhice em 1889. A proteção destinava-se aos trabalhadores por categoria profissional, 

 
242 A fase de transição é composta pela evolução previdenciária ocorrida em três países: na União Soviética, nos 
Estados Unidos após a Grande Depressão, e na Nova Zelândia. 
O sistema soviético de proteção se inicia em 1918, com a utilização do termo “proteção social” como ação completa 
em favor dos trabalhadores (saúde pública gratuita e seguro). 
O Social Security Act americano, de 1935, introduziu o termo “seguro social” na linguagem jurídica e agrupou 
diversas medidas de seguro e de assistência social, com proteção mais ampla do que a da concepção de Bismark 
(trabalhadores, mães de família, cegos), inovando pelo enfrentamento do problema “em bloco”, mediante medidas 
coordenadas, complementadas por prevenção em saúde e política contra o desemprego. Com uma concepção de 
previdência que procurava libertar o homem da necessidade (freedom from want), a legislação dos Estados Unidos 
teve o mérito de relacionar a proteção previdenciária com suas consequências econômicas. 
Na Nova Zelândia, em 1938, aplicou-se uma política pública que tinha a pretensão de eliminar radicalmente a 
indigência. O seguro deixa de ser uma proteção de trabalhadores, e cada cidadão passa a ter direito, em face da 
coletividade, a uma parcela alimentar, se em estado de indigência. O custeio dessa prestação era feito sobre a 
remuneração (DUPEYROUX, p. 50-52). 
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de forma obrigatória, com quotização de valor fixo (pretendia substituir a remuneração, pelo 

menos proporcionalmente) e não fundada em álea caracterizadora do seguro comum.  

O modelo de previdência instituído por Bismark estava baseado na proteção de grupos 

determinados, com objetivo de mantê-los com renda semelhante à que receberiam se estivessem 

em atividade. Apesar da quotização estatal e das empresas, a proteção social abrangia somente 

alguns trabalhadores e não toda a população. 

A época moderna inicia-se com uma verdadeira revolução na concepção previdenciária 

trazida pelo plano do inglês William Beveridge (Social Insurance and Allied Services).  

Baseado na busca da garantia da dignidade da pessoa, o Plano institucionalizou um seguro 

público obrigatório, caracterizado pela generalidade (pretendia proteger toda a população em 

regime universal e único) e uniformidade, com prestações-padrão e baseado em política de pleno 

emprego. O sistema deu tratamento integrado à proteção social, com a consequente unificação do 

risco e a simplificação de procedimentos burocráticos. 

Esses dois modelos são adotados ainda hoje, com algumas variações, pela maioria dos 

sistemas de previdência social públicos de países na Europa. São também a base da proteção 

social no Brasil.   

As características da concepção bismarkiana, também denominada de sistema laborista ou 

segurista, são: função comutativa da previdência; proteção direcionada a trabalhadores; prestações 

que pretendem assegurar o rendimento obtido na atividade, com acréscimo de prestações de 

compensação; financiamento por quotização, com participação dos empregadores, e estrutura de 

gestão institucional, com base nas associações de mútua (DAS NEVES, p. 178). O segundo 

modelo previdenciário tem, por limitação, a proteção somente de determinados grupos, mas, em 

virtude disso, tem maior capacidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, desde que 

administrado com eficiência 

A concepção beveridgiana, conhecida como universalista ou omnigarantista, pretende 

proteger o conjunto de cidadãos, alargando a cobertura pessoal, abstraindo o estatuto profissional 

de cada um. Atinge-se o máximo alcance da redistribuição de renda, conferindo, a cada pessoa, o 

direito a um mínimo de proteção (proteção básica). O financiamento é prioritariamente público, 

com a previsão de transferência de receitas fiscais para a manutenção do equilíbrio financeiro, 
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com gestão pelo serviço público estatal. Além disso, o Plano Beveridge propõe-se a criar um 

sistema nacional de saúde, universal.243 

O Brasil não ficou à margem da evolução da proteção social ocorrida no mundo. 

Inicialmente adotou o modelo de Bismark, a partir de década de 1920, para depois atenuá-lo, no 

que se refere ao Regime Geral e a contar dos anos 1960, pela influência das ideias de William 

Beveridge. 

Considera-se o marco inicial da Previdência Social no Brasil a edição da Lei Eloy Chaves, 

Decreto Legislativo nº 4.682, de 24/01/1923, que determinou a criação de Caixas de Aposentadoria 

e Pensão para os empregados das empresas ferroviárias.244  

A década de 30 daquele século foi caracterizada pela unificação das Caixas de 

Aposentadoria e Pensão em Institutos Públicos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Até então, a 

previdência era mantida para determinados segurados urbanos apenas, com modelo de proteção 

que procurava manter, na inatividade, o mesmo padrão de vida do trabalhador.   
 

243 Para Sérgio Pinto MARTINS: 

“O Plano Beveridge tinha por objetivos (a) unificar os seguros sociais existentes; (b) 
estabelecer o princípio da universalidade, para que a proteção se estendesse a todos os 
cidadãos e não apenas aos trabalhadores; (c) igualdade de proteção; (d) tríplice forma de 
custeio, porém com predominância do custeio estatal.” O Plano Beveridge tinha cinco 
pilares: (a) necessidade; (b) doença; (c) ignorância; (d) carência (desamparo); (e) 
desemprego. Era universal e uniforme. Visava ser aplicado a todas as pessoas e não 
apenas a quem tivesse contrato de trabalho, pois o sistema de então não atingia quem 
trabalhava por conta própria. (...) Tinha por objeto abolir o estado de necessidade. 
Objetivava proporcionar garantia de renda às pessoas, atacando a indigência. (...) Os 
princípios fundamentais do sistema eram: horizontalidade das taxas de benefícios de 
subsistência, horizontalidade das taxas de contribuição, unificação da responsabilidade 
administrativa, adequação dos benefícios, racionalização e classificação.” (p. 5-6). 

244 Afirma Marcelo Leonardo TAVARES:  
“Em nosso país, as primeiras manifestações de preocupação com a necessidade de 
implantação de seguro social deram-se através das Santas Casas de Misericórdia, como a 
de Santos (1543), montepios e sociedades beneficentes, todos de cunho mutualista e 
particular. Também se registra a instituição do Montepio para a Guarda Pessoal de D. 
João VI (1808). Em 1835, foi criado o Montepio Geral dos Servidores do Estado 
(Mongeral), primeira entidade privada a funcionar no país. 
O Código Comercial, de 1850, dispôs, no art. 79, que os empregadores deveriam manter o 
pagamento dos salários dos empregados por três meses, no caso de ocorrência de 
acidentes imprevistos e inculpados. 
A Constituição de 1824 trouxe a norma do art. 179, XXXI, sobre os socorros públicos. 
A Carta de 1891 aludiu, pela primeira vez, à expressão ‘aposentadoria’ para funcionários 
públicos, totalmente custeada pela nação. 
Em 1919, a Lei no 3.724 instituiu o seguro obrigatório de acidente do trabalho, bem como 
uma indenização a ser paga pelos empregadores, nesses casos.” (2014, p. 54-68).  

 



 

211 
 

Em 1960, a Lei n° 3.807 padronizou as regras jurídicas aplicáveis a todos os Institutos de 

Aposentadoria, que vieram a ser institucionalmente unificados em 21 de novembro de 1966, 

através do Decreto-Lei n° 72, que criou o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS).  

A partir desse momento, o inicial modelo de Bismark foi atenuado com a aplicação de 

alguns princípios do Plano Beveridge, como a busca pela maior abrangência de proteção entre os 

trabalhadores e a fixação de limites para pagamento de benefícios.  

A Constituição Federal de 1988 reestruturou a previdência, a assistência social e a saúde, 

unificando esses conceitos sob a definição de “seguridade social” e instituiu o princípio da 

universalidade de proteção, alargando o nível de proteção na população brasileira. Além disso, 

retirou-se da Previdência, com a extinção do INAMPS, a proteção à saúde vinculada ao grupo de 

segurados da previdência, criando-se o Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

3 – A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

BRASILEIRA 

 

O Regime Geral de Previdência Social brasileiro (RGPS), apesar de bastante influenciado 

a partir de década de 1960 pelo Relatório Beveridge, ainda mantém as características estruturais da 

concepção de Bismark. O sistema não é universal, em que pese permitir a filiação do segurado 

facultativo, seu objetivo é a proteção de trabalhadores e o custeio é feito por quotização de 

contribuições sociais específicas. 

Tratando-se de um regime que funciona em modelo econômico de repartição simples,245 há 

naturalmente aplicação do princípio da solidariedade, que se apresenta sob a dupla visão, da 

comutatividade e da distributividade. 

O regime previdenciário brasileiro observa, em primeiro plano, a solidariedade comutativa 

entre os participantes do plano de seguro, tendo em vista a obrigação de proteção recíproca 

inerente ao modelo. Trabalhadores do momento mantêm o pagamento dos benefícios atuais dos 

 
245 No regime de Repartição Simples (pay as you go system), os contribuintes do momento sustentam o pagamento 
dos benefícios do momento (regime financeiro de caixa) em relação a todo o grupo protegido e baseado na expectativa 
coletiva de reposição populacional regular no mercado de trabalho. 
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inativos, na expectativa de que sejam protegidos da mesma forma no futuro, naquilo que se 

denomina de “pacto entre gerações”. 

Destacando o papel da comutatividade, observa-se que o cálculo dos benefícios considera a 

média aritmética dos valores sobre os quais incidiu contribuição, garantindo ao trabalhador 

proventos que guardam relação com o montante de arrecadação durante o período de atividade, 

com algumas atenuações.246 O padrão de financiamento coletivizado do RGPS é de quotização 

dos participantes, com temperamentos. 

Ocorre que, em determinadas situações, alguns trabalhadores e seus dependentes podem ter 

acesso a benefícios sem que tenha havido contribuição mínima para o sistema.247 Como as 

contribuições exclusivamente previdenciárias (art. 195, I, “a” e II, da CRFB/88) não são 

suficientes para arcar com as despesas, cabe à sociedade a manutenção dessas prestações, a fim de 

que se impeça que um trabalhador inativo ou sua família caiam em situação de miséria. Nesse 

caso, de forma subsidiária, será aplicada a solidariedade sob a ótica da distributividade. 

O art. 195, da Constituição, que prevê que a seguridade social seja financiada por toda 

sociedade, de forma direta e indireta, deve ser adequadamente interpretado. A sociedade financia a 

previdência social de forma direta através das contribuições sociais dos trabalhadores, que se 

cotizam, em sistema de solidariedade comutativa, para a proteção dos inativos e pensionistas.  

Não sendo suficientes as contribuições específicas, e para que não falte renda ao 

trabalhador e sua família em situação de risco, aplica-se subsidiariamente o princípio da 

solidariedade na versão distributiva, pois serão utilizados ingressos públicos da responsabilidade 

daqueles que não participam do sistema. Essa é a forma indireta de financiamento da seguridade 

pela sociedade. 

Uma das vantagens do temperamento no modelo de Bismark pelo Relatório Beveridge foi 

potencializar a aplicação do princípio da solidariedade distributiva, repartindo-se pela sociedade o 

ônus de arcar com a subsistência daqueles que estejam impossibilitados de trabalhar e não teriam 

como ser sustentados apenas pela comutatividade do sistema. 

 
246 Como exemplo de atenuação, é possível que uma pessoa contribua por muitos anos para o sistema e não venha a 
receber benefício algum, por ter falecido antes da aposentadoria, sem deixar beneficiários. 
247  Imagine-se o caso de um empregado que venha a falecer no primeiro dia de filiação ao RGPS e deixe viúva e 
filhos menores. Pode haver pagamento do benefício, mesmo por anos, sem a suficiente base de contribuição 
individual.  
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De fato, no Brasil, até a década de 1960, a não universalização dos segurados e dos 

benefícios, e seu financiamento mutualista, revelavam que a repartição do risco era permeada por 

um caráter de proteção de grupo. 

Com a introdução do princípio da solidariedade distributiva no sistema, houve um salto 

qualitativo no seguro social brasileiro, fazendo com que toda a sociedade viesse a participar dela, 

garantindo o pagamento de prestações mesmo sem sustentação financeira suficiente pela 

arrecadação das quotas do grupo.  

A Constituição de 1988 consolidou o movimento, ao evidenciar a preocupação com a 

erradicação da miséria e ao explicitar o objetivo de redução da desigualdade social. Com ela, a 

aplicação da solidariedade distributiva passou a proteger de forma mais abrangente os 

trabalhadores contra os riscos sociais, e não apenas a prever o pagamento de indenização parcial, 

que recompusesse a perda da capacidade de trabalho do segurado. 

Com isso, o princípio da solidariedade foi elevado a um novo patamar no Direito 

Previdenciário, com o aperfeiçoamento do seguro social para um modelo de segurança social, a 

exigir atuação efetiva do Estado na proteção de seus cidadãos.   

Observando-se a solidariedade do ponto de vista da justiça distributiva (ARISTOTELES, 

p. 20), os que possuem melhores condições são chamados a atuar em favor dos que não teriam 

condições suficientes de subsistência, mediante o gerenciamento do Estado, de forma subsidiária. 

Todos os segurados podem receber pelo menos benefícios em valor não inferior ao do salário 

mínimo.  

As mudanças implementadas no Regime Geral a partir dos anos 1960 e principalmente 

com o advento da Constituição de 1988 contribuíram para o adensamento da proteção e a 

diminuição da desigualdade social. 

 

4 – O PROBLEMA DA SOLIDARIEDADE INVERTIDA 

 

A aplicação do princípio da solidariedade na versão distributiva deve ser feita com 

parcimônia na Previdência Social, sob pena de se favorecer a solidariedade social invertida,248 na 

 
248 O termo foi cunhado, em sua aplicação previdenciária, por Marcelo Leonardo TAVARES ao tratar da cobertura do 
sistema deficitário dos servidores públicos: 
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qual a sociedade, em especial seus integrantes mais desfavorecidos, são exigidos injustamente na 

carga tributária para garantir vantagens para parcela da população de maior renda. 

A situação é especialmente grave nos sistemas de previdência em que: (i) não exista 

patamar máximo de renda de cobertura, ou nos quais este patamar seja muito elevado, e (ii) sejam 

criados para a proteção de grupos específicos. 

No que se refere ao primeiro aspecto, a oneração indireta da sociedade para atender à 

cobertura de direitos sociais prestacionais somente deve ocorrer para a garantia de proteção 

mínima às pessoas, em cumprimento ao objetivo republicano de redução das desigualdades 

sociais.  

Se um sistema previdenciário mantém o pagamento de benefícios em altos valores, não se 

justifica a chamada social subsidiária visando a solidariedade distributiva. De outra forma, a 

solidariedade não será garantia de justiça, mas de injustiça social.   

Quanto ao segundo ponto, a solidariedade distributiva aplicada aos sistemas de previdência 

tem relação com o grau de universalização da proteção. Quanto mais abrangente for o grupo de 

segurados, maior justificativa social terá atuação subsidiária da sociedade. Impor ônus financeiro a 

todo o corpo social, em particular os mais pobres, para dar vantagens previdenciárias a grupos 

específicos, pode indicar a criação e manutenção de privilégios sociais. 

Pode-se afirmar então que a solidariedade distributiva deve ser aplicada de forma subsidiária na 

Previdência Social, e mesmo assim com menor influência em sistemas de previdência 

direcionados e grupos específicos e que paguem benefícios de valor elevado. O aspecto 

distributivo da solidariedade terá maior incidência nos regimes dotados de universalidade de 

cobertura e que mantenham o pagamento de benefícios em valores mais baixos.  

 
“Como os servidores não vertem contribuições substanciais para a formação de um fundo 
suficiente para a manutenção de aposentadorias e pensões calculadas com base no valor 
da última remuneração, o Estado acaba por cobrir o déficit com ingressos públicos 
decorrentes de arrecadação, na maior parte, de receitas tributárias que oneram toda a 
sociedade, inclusive os mais pobres. 

É a chamada solidariedade invertida – na qual uma parcela mais rica da sociedade recebe 
auxílio da mais pobre.” (2003, p. 267).     
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A utilização desmedida da solidariedade distributiva em sistemas previdenciários que protejam 

grupos específicos com cobertura de benefícios em elevados montantes não se justifica por critério 

de justiça, pois ensejaria a oneração indevida da sociedade.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.105, em que foi discutida a 

constitucionalidade de imposição de contribuição dos servidores inativos e pensionistas, teve 

sensibilidade quanto à questão, ao destacar que a constitucionalidade da imposição tributária 

baseava-se também no princípio da solidariedade do sistema previdenciário dos Regimes Próprios 

(BRASIL, 2005, s.p.).  

Para o STF, como o sistema previdenciário dos servidores protege grupo específico e paga 

benefícios em valores mais elevados, deveria prevalecer a aplicação da solidariedade comutativa, 

e não a distributiva, exigindo-se que os beneficiários do sistema, incluindo os inativos e 

pensionistas, fossem os primeiros a serem chamados a socorrê-lo na insuficiência financeira. 

Se o sistema previdenciário dos servidores não arrecada suficientemente para cobrir suas 

obrigações, primeiro deve-se exigir incremento de contribuição dos participantes, antes de se 

onerar a sociedade em sua carga tributária genérica.  

Exigir que a sociedade subsidie o sistema antes de equilibrá-lo internamente implica 

agravar a situação das pessoas mais pobres em favor daqueles com maior renda. Neste caso, a 

solução de justiça exige a aplicação da solidariedade comutativa no grupo, que deve buscar a 

composição financeira e o equilíbrio do sistema, primeiro entre os participantes, os maiores 

interessados na manutenção da capacidade econômica do regime.        

Não fosse assim, a consequência de afastar a imposição tributária dos inativos do serviço 

público seria fazer incidir a solidariedade invertida. 

A solução a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal talvez fosse outra se a insuficiência 

financeira ocorresse no Regime Geral. Como a abrangência de proteção desse sistema é maior e a 

cobertura dos benefícios é limitada a um valor máximo, a Corte poderia fazer incidir o princípio 

da solidariedade distributiva, do que decorreria o reconhecimento de imunidade dos aposentados 

em pagar contribuição (art. 195, II), chamando-se a sociedade a subsidiá-lo.  

Juridicamente, o princípio da solidariedade, aplicado à Previdência Social, possui duplo 

fundamento constitucional, um sob viés da comutatividade e outro na acepção da distributividade.  
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No que se refere à solidariedade comutativa, incide o dispositivo do art. 40, da Constituição, 

aliado ao do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, que convoca os próprios membros do 

grupo protegido a arcar com a sustentabilidade do sistema.  

Como visto antes, a comutatividade deve prevalecer em regimes de seguro de grupos 

específicos que mantenham prestações de elevado valor.  

A solidariedade distributiva vincula-se aos objetivos constitucionais de garantir uma 

sociedade solidária e de redução da desigualdade (art. 3º, I e III, da CRFB/88) e possibilita a 

oneração da sociedade com gasto de proteção previdenciária a fim de proteger grupo mais 

abrangente para pagamento de benefícios de baixo valor. 

Portanto, em relação à Previdência, a influência da solidariedade distributiva no Regime 

Geral é muito mais marcante do que nos Regimes Próprios dos servidores públicos exatamente, 

exatamente porque os benefícios são oferecidos a um número de segurados bastante representativo 

na população brasileira (princípio da universalidade) e o valor das aposentadorias e pensões 

submete-se a um limite máximo inferior ao da remuneração do funcionalismo (princípios da 

uniformidade e da necessidade).  

Da mesma forma, o raciocínio de aplicação da solidariedade comutativa e da solidariedade 

distributiva pode ser estendido a outros direitos sociais prestacionais.  

Como a cobertura de direitos ligados à saúde, à assistência social e à educação está fundada mais 

estreitamente nos princípios de uniformidade e de necessidade, além de não haver relação direta 

comutativa entre participantes, como ocorre na Previdência, incide  de forma direta a solidariedade 

na versão distributiva, o que permite que a sociedade seja chamada para dar sustentação ao 

sistema através de obrigações tributárias indiretas. 

A compreensão da potencialidade do princípio da solidariedade é, pois, fundamental para a 

solução de diversas questões jurídicas que envolvam a Previdência Social e também outros 

direitos sociais a prestações, propiciando um caminho hermenêutico garantidor de maior justiça 

social na aplicação de dispositivos vinculados aos direitos fundamentais. 

 

CONCLUSÃO 
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No presente trabalho, foi verificado que o valor da solidariedade serve de fundamento aos 

direitos fundamentais prestacionais, em especial aos direitos previdenciários, ao lado da liberdade 

real e da igualdade de chances.  

Foi dado destaque a dois aspectos da solidariedade que respaldam os modelos de proteção 

social aplicados no Brasil: o da solidariedade comutativa e o da solidariedade distributiva.  

A concepção de solidariedade vinculada à justiça comutativa baseia-se na ideia de 

igualdade e na avaliação de pertencimento a grupo, o que gera a proteção recíproca. Nela, os 

indivíduos se propõem a partilhar valores em determinada comunidade, orientada por objetivos 

comuns, em relação de simetria. 

A solidariedade distributiva, por outro lado, não implica pertencimento a grupo e tem por 

objetivo a redução de desigualdade entre as pessoas. Enquanto a solidariedade comutativa 

pressupõe a igualdade pelo menos relativa, a solidariedade distributiva parte de uma realidade 

fática diversa, a da existência de uma desigualdade em nível que justifique a atuação em favor dos 

menos favorecidos.  

As previsões constitucionais da construção de uma sociedade solidária e da redução de 

desigualdade social como fundamentos da República (art. 3º, I e III) referem-se à solidariedade 

distributiva, com estreita vinculação com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os 

direitos fundamentais, em especial os de natureza social prestacional.  

Por outro lado, a menção constitucional à solidariedade presente no art. 40, ao lado do 

princípio do equilíbrio financeiro e atuarial embasa a incidência da solidariedade comutativa nos 

regimes previdenciários públicos.   

O Brasil adota o modelo previdenciário bismarkiano, baseado em solidariedade comutativa 

entre gerações de trabalhadores e que funciona em regime financeiro de repartição simples. O 

sistema de seguro é temperado por princípios do Relatório Beveridge, que propõe uma proteção 

previdenciária com caráter de universalidade e mediante pagamento de benefícios com limitação 

de valor.  

A influência do modelo inglês de previdência no Brasil teve por consequência 

potencializar a aplicação do princípio da solidariedade distributiva, repartindo-se pela sociedade o 

ônus de arcar com a subsistência daqueles segurados que estão impossibilitados de trabalhar e não 

teriam como ser sustentados apenas mediante a comutatividade do sistema. 
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Na previdência social pública brasileira, aplicam-se os dois tipos de solidariedade.  

Observa-se, em primeiro plano, a incidência da solidariedade comutativa entre os 

participantes do plano de seguro, tendo em vista a obrigação de proteção recíproca inerente ao 

modelo. Subsidiariamente, aplica-se a solidariedade distributiva.   

A solidariedade distributiva deve atuar primordialmente em sistemas de previdência com 

característica mais universal e para a proteção de benefícios mínimos, não se justificando em 

princípio, por critérios de justiça, sua utilização em favor da proteção de grupos muito específicos 

e que mantenham pagamento de benefícios em valores elevados de renda.  

De outra forma, ocorreria a solidariedade invertida, em que a parcela mais pobre da 

população é chamada a contribuir para a manutenção de vantagens de um grupo com melhores 

condições financeiras. 

Portanto, quanto mais abrangente for a proteção previdenciária e mais limitado for o valor 

dos benefícios, mais apto estará o sistema de seguro para a aplicação da solidariedade distributiva.  

O mesmo raciocínio serve de critério para a aplicação do princípio a outros direitos sociais, 

como é o caso da saúde, da assistência social e da educação. Em relação a esses três direitos 

sociais, por exemplo, destacam-se as características de necessidade e de uniformidade nas 

prestações. Além disso, como não há relação direta de autossustentação de grupo, não se aplica a 

solidariedade comutativa, incidindo diretamente a solidariedade na acepção distributiva. 

A compreensão dos dois aspectos da solidariedade e de sua incidência nos direitos 

prestacionais possibilita uma conformação mais segura dos direitos fundamentais, sob o critério da 

justiça social, ao mesmo tempo em que evita a oneração indevida da sociedade em arcar com 

obrigações ensejadoras de proteção indevida da qual possa resultar privilégios injustificáveis.   

 

 

REFERÊNCIAS   

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 4.ed. São Paulo: Nova Cultura, 1991. 

BERLIN, Isaiah. Quatro Ensaios sobre a Liberdade. Brasília: UnB, 1981. 



 

219 
 

BODIN DE MORAES, Maria Celina. O Princípio da Solidariedade. Disponível em:< 

http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca9.pdf>. Acesso em: 16 nov 

2014. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 15 nov 2014.  

BRASIL. Decreto Legislativo nº 4.682/1923. Diário Oficial da União. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL4682.htm>. Acesso em: 24.12. 

2014. 

BRASIL. Lei nº 3.807/1960. Diário Oficial da União. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3807.htm>. Acesso em: 24.12. 2014. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, 

número 3105. Relator: Cezar Peluso, Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2005. Disponível 

em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=363310&tipo=AC&descricao=Inteiro%

20Teor%20ADI%20/%203105>. Acesso em 18.12.2014. 

DAS NEVES, Ilídio.  Direito da Segurança Social: Princípios Fundamentais numa análise 

prospectiva. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. 

DELPÉRÉE, Francis. “O Direito à Dignidade Humana”. In: BARROS, Sérgio Resende de, 

ZILVETI, Fernando Aurelio (Org.). Direito Constitucional: Estudos em Homenagem a Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, São Paulo: Dialética, 1999. 

DUPÉYROUX, Jean-Jacques. Droit de la Sécurité Sociale. 15ª. Ed. Paria: Dalloz, 2005. 

DWORKIN, Ronald. Los Derechos em Serio. Barcelona: Ariel, 1984. 

HONNETH, Axel. A Luta por Reconhecimento – A gramática moral dos conflitos sociais. São 

Paulo: Editora 34, 2003. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 30ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. 15ª. Edição. Niteroi: Impetus, 2014. 



 

220 
 

1 ___________________________ PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LEGITIMAÇÃO E 

FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO: LUMEN JURIS, 2003, P. 267. 

TORRES, Ricardo Lobo. “A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos”. In: (Org.) Teoria 

dos Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

 

  



 

221 
 

IN RE PETROBRAS SECURITIES LITIGATION SETTLEMENT 

FAILED NOTIFICATION AND CY PRES DOCTRINE APPLICATION 

 

David Andrew Taylor 

Partner Almeida Advogados 

Introduction 

According to Class Counsel Pomerantz LLP, January 3, 2018249 marked a “significant 

victory for investors” of the semi-public Brazilian corporation Petróleo Brasileiro S.A. 

(“Petrobras”) as the day of the historic250 USD 2.95 billion settlement (“Settlement”) to the three-

year securities class action In re Petrobras Securities Litigation 14-cv-9662 (“In re Petrobras 

Securities Litigation”) before Judge Jed S. Rakoff, United States District Judge for the Southern 

District of New York. The class action was brought on behalf of investors holding common and 

preferred Petrobras American Depository Shares (“ADSs”) traded on the New York Stock 

Exchange (“NYSE”) and/or certain Petrobras debt securities, which price fell drastically as the 

Brazilian Federal Police Operation Car Wash investigation exposed the multi-billion dollar 

money-laundering and corruption scheme within Petrobras the reality of which, via false and 

misleading public statements, Petrobras did not disclose to investors. 

Large numbers of street name holders of Petrobras securities covered by the terms of the 

class action were not notified of the Settlement, never received a Proof of Claim form to fill out to 

stake their claim, and thus were excluded. Furthermore, the Settlement stipulates cy pres relief 
 

249 See Petrobras, Press Release, January 3, 2018, Petrobras Signs Agreement in Principle to Settle Class Action in the 
U.S., http://www.petrobras.com.br/en/news/petrobras-signs-agreement-in-principle-to-settle-class-action-in-the-u-
s.htm. 
 
250 “[T]he largest securities class action settlement in a decade, [it] is [also] the largest settlement ever in a securities 
class action involving a foreign issuer, the fifth-largest securities class action settlement ever achieved in the United 
States, the largest securities class action settlement achieved by a foreign Lead Plaintiff, and the largest securities 
class action settlement in history not involving a restatement of financial reports.” Pomerantz LLP Firm Biography, 
Securities Litigation, Significant Landmarks In Securities-related Litigations, Case 1:14-cv-09662 (JSR), Document 
789-25, filed April 23, 2018, at p. 2, available at https://www.conjur.com.br/dl/peticao-class-action-petrobras-
risco.pdf. 
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“contribution” of the non-distributed or unclaimed Net Settlement Fund amount “to an appropriate 

non-profit organization selected by Class Counsel, with approval by the Court, in which Class 

Counsel shall not have any financial interest or other affiliation,” which contribution in actuality 

provides no benefit to class members whatsoever.  

This is tantamount to adding injury to injury to injury for these investors. In words 

commonly attributed to Aristotle, “[w]ith the truth, all given facts harmonize; but with what is 

false, the truth soon hits a wrong note.” Petrobras investors worldwide suffered loss in shareholder 

value, in many cases considerable shareholder value, from fraudulent concealment, bribe 

facilitation and fraudulent accounting practices, and should be recompensed. To hit the right note, 

the claims distribution notice and processing to the securities class action should actually work 

properly for investor class members as should the class action settlement award work for them 

fully and directly.   

 

The Facts Giving Rise to In Re Petrobras Securities Litigation 

The facts giving rise to In re Petrobras Securities Litigation are best summarized primarily 

in the court documents to the litigation itself. As stated in the court documents, Petrobras is a 

Brazil-headquartered Brazilian government majority-owned multinational oil and gas company 

whose common and preferred shares are listed on the B3 (formerly BM&FBOVESPA) São Paulo, 

Brazil Stock Exchange and sponsors ADSs (representing common and preferred American 

Depositary Receipt (ADR) equity) that are listed on the NYSE.251 Petrobras also makes Note debt 

securities offerings.252 Before and during the time period of January 22, 2010 through March 19, 

 
251 Opinion, Case 1:14-cv-09662 (JSR), Document 194, filed July 30, 2015, at p. 4. See also Petrobras, Investor 
Relations, Shares (“Petrobras shares are negotiated mainly on the São Paulo Stock Exchange where the common stock 
is symbolized by PETR 3 and the preferred by PETR 4[….] Since July 2nd, 2007 each [Preferred Share] ADR 
represents two preferred shares and is traded in NYSE under the symbol of PBRA [and] each [Common Stock] ADR 
is represented by two ordinary Petrobras shares and negotiated at the NYSE under the PBR acronym.”), 
http://www.investidorpetrobras.com.br/en/shares-and-dividends/shares. For sake of informational knowledge, ADRs 
must be obtained through depository U.S. banks. These banks, such as JPMorgan Chase, BNY Mellon and Citibank, 
have reserves of the local (foreign) equities which they can then convert into ADRs, packaging the foreign shares at 
an equivalent U.S. Dollar value into ADSs. ADRs can also cover bond issuances or other interest bearing notes in 
addition to normal commercial shares.  See also infra text p. 14. 
252 Petrobras issues Global Note debt securities in the international capital markets as a means of long-term financing 
its operations. These debt securities can be underwritten by U.S. and foreign bank syndicates authorized to sell them 
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2015 (the “Class Period”), Petrobras expanded its petroleum production capacity through 

construction and oil refinery purchase, which expansion253 was coordinated between certain 

corrupt Petrobras executives254 and a cartel of large-scale project contractors and suppliers255 at 

grossly-inflated bidding prices,256 established to pay bribes and kickbacks to the corrupt Petrobras 

executives and government officials.257 This corruption scheme was known by Petrobras’ upper 

 
in the U.S. but are not traded on any U.S. exchange rather in over-the counter transactions internationally. To ensure 
compliance with Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247 (2010), which holds that Section 10(b) of 
the Exchange Act does not "provide a cause of action for foreign plaintiffs suing foreign [ ] defendants for misconduct 
in connection with securities traded on foreign exchanges," the District Court included such noteholders 
demonstrating acquisition of their notes “directly in, pursuant and/or traceable” to a May 15, 2013 and a March 11, 
2014 public offering registered in the U.S. or issued by the two Petrobras international financing companies Petrobras 
International Finance Company and/or Petrobras Global Finance B.V. on the NYSE. Opinion and Order, Case 1:14-
cv-09662 (JSR), Document 428, filed February 2, 2016 at p. 48. Interesting to note is the argument made in an 
appellate court amici curiae brief filed by the State Board of Administration of Florida relative to class certification in 
this matter is that as all Petrobras notes are housed at the Depository Trust Company, which electronic system handing 
note title transfer transactions is located in the New York area, all trades in them should be considered domestic. See 
Brief of Amici Curiae State Board of Administration of Florida Acting on Behalf of the Florida Retirement System 
Trust Fund and Other Funds, Professor Egon Guttman And Professor James Angel in Support of Plaintiffs-Appellees 
Urging Affirmance, Case 16-1914, Document 222, filed September 1, 2016. 
 
253 Cited examples are the 2006 acquisition of a refinery in Pasadena, Texas, and contracts relating to the Abreu e 
Lima refinery in Pernambuco, Brazil as well as one of the refineries of the Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
– Comperj project. Opinion, supra note 3 at p. 7. 
 
254 In particular, these corrupt Petrobras executives were its Chief Downstream Officer and Director of Supply, its 
Chief Services Officer, its Director of the International Division and an executive in its Engineering and Services 
Division at the time. Id. at p. 5. 
 
255 As everyone knows, Odebrecht was “the top member of the cartel” and Andrade Gutierrez was “another top Cartel 
company.” Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 342, filed 
November 30, 2015, at pp. 56-57. What is little known generally is that there were at least 14 other major contractors 
to the cartel, see Id. at pp. 171, some of the company names of which are peppered throughout the pleading in the 
description on their participation. 
 
256 The Pasadena, Texas refinery was acquired in 2006 for a total of USD 1.18 billion. One year earlier, the same 
refinery had been purchased by a Belgian oil company for but USD 42.5 million. The cost of the Abreu e Lima 
refinery ballooned from USD 4 billion to over USD 18 billion due to contract padding. Likewise, the aforementioned 
Comperj project refinery went 60% over budget. Id. at p. 7. 
 
257 Opinion, supra note 3 at pp. 6-7: 
 

“[T]he Corrupt Executives would apprise the cartel members of the estimated cost that Petrobras 
assigned to a project. The cartel members [] would agree among themselves which company would win 
the contract and adjust their bids to conform to Petrobras´ parameter allowing for a 15-20% profit above 
that figure. On top of that profit, they would build into the winning bid ´three percent political 
adjustment,’ which would be used to pay kickbacks to the Corrupt Executives and their political party 
patrons [….] Under Petrobras´ system of political patronage, each of the company’s seven divisions, 
known as Directorates, was allocated to one of the political parties forming the majority coalition: the 
Partido Progressista (‘PP’), the Partido do Movimento Democrático Brasileiro (‘PMDB’) and the 
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management, including the then head of Petrobras’ energy and gas division as well as then CEO 

and President of the company, which was complicit in concealing this knowledge.258 The 

corruption scheme was discovered by the Brazilian Federal Police extensive and in-depth 

Operation Car Wash money-laundering investigation and as its details gradually unfolded259 the 

value of Petrobras’ securities declined, the price of its common ADS falling by 80.92% and its 

preferred ADS by 78.01% over the course of the Class Period.260 

On December 8, 2014, together with the U.S. law firm Wolf Popper LLP, the minority 

shareholder rights-advocate Brazilian corporate law firm Almeida Advogados, which had been 

accompanying the then Petrobras bribery and corruption scheme media disclosure closely and had 

been carefully preparing for litigation in light of the drastic shareholder value decline and 

Petrobras’ related false and misleading statements, filed the first putative securities class action261 

against Petrobras – Kaltman v. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras – in the United States District 

 
Partido dos Trabalhadores (‘PT’). Because the Brazilian government was Petrobras’ majority 
shareholder, the political parties had the power to appoint the directors of the divisions under their 
control, as well as to nominate all members of Petrobras’ Board of Directors, including its President. In 
return for the parties’ sponsorship of their careers, individual executives were expected to provide 
kickbacks to the parties by diverting company funds from works and contracts under their control.” 
 

258 Id. at p. 8 (A Petrobras manager that had “repeatedly reported problems with bidding and contracts to her superiors 
[including the then Petrobras CEO] for five years [was] transferred to Singapore and ultimately fired in retaliation.” 
USD 58 million in unperformed “communication services” was discovered by internal investigation but the employee 
responsible for the embezzlement was keep on the payroll for years afterwards. A Rio de Janeiro PT politician had 
“[taken] his concerns” about the Pasadena refinery purchase bribery and corruption to the then Petrobras president.).        
 
259  The details also uncovered and revealed the acceptance by Petrobras executives of USD 139 million from SBM 
Offshore relative to oil rig supply bidding. See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at 
p. 32. 
 
260 Opinion, supra note 3 at p. 8. See also Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at p. 5: 
 

At its height in 2009, Petrobras’ market capitalization was approximately USD 310 billion, making it 
the worlds’ fifth-largest company […. F]ollowing the disclosure of [the] rampant fraud and corruption 
at the Company, which led to the arrest of high-level Petrobras executives and prompted investigations 
by Brazilian and U.S. authorities, the Company’s worth declined to USD 39 billion [(by early 2015)].   

 
And see Id. at pp. 129-164, “Additional Allegations Related to the Scheme,” which describes chronologically how 
with the media news reporting on the scheme during the Class Period the market value Petrobras’ securities, including 
its ADSs and debt securities, gradually fell.   

 
261 A proposed (putative) class action is first filed in which a plaintiff represents itself and others similarly situated 
until such time as the federal or state court concludes that the requirements for a class action are satisfied in 
accordance with Rule 23 of the U.S. Federal Rules of Civil Procedure. 
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Court Southern District Court of New York.262 Four other putative securities class actions were 

subsequently filed before the court on behalf of likewise investors, which actions, asserting 

substantially similar claims, were consolidated together with the Kaltman action by court Order on 

February 17, 2015 under the caption In re: Petrobras Securities Litigation.263 On March 4, 2015, 

after considering the motions of four candidates,264 the Court appointed the Universities 

Superannuation Scheme, Ltd265 as the putative securities class action’s Lead Plaintiff and 

approved its choice of Lead Counsel, Pomerantz LLP. On February 2, 2016, in accordance with 

the U.S. Private Securities Litigation Reform Act266 the Court granted the putative securities class 

action’s Lead Plaintiff’s motion to appoint four plaintiffs – itself, the North Carolina Department 

of State Treasurer, Employees’ Retirement System of the State of Hawaii, and Union Asset 

Management Holding AG – as class representatives for a “Securities Act Class” and itself as the 

class representative for an “Exchange Act Class” and Pomerantz LLP as “Class Counsel” for both 

Classes – and certified the classes on the basis of the plaintiffs’ having satisfied the requirements 

of Rule 23(b)(3) of the U.S. Federal Rules of Civil Procedure.267 

 
262 Kaltman v. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Case 1:14-cv-09662 (JSR), Document 1, filed December 8, 2014. 
A For very readable background on this initial fling, see Roberto Katz, Folha de São Paulo, Piauí Magazine, The Oil 
is Theirs: The story of the multi-billion-dollar lawsuit against Petrobras in the United States, 118 Edition, July 2016,  
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/the-oil-is-theirs/ and André de Almeida, A maior ação do mundo: A história da 
Class Action contra a Petrobras (“The Largest Action in the World: The Story of the Class Action Against 
Petrobras”), São Paulo, Editora SES, 2018 (the book is not available in the English language at present). 

263 Ngo v. Petroleo Brasileiro, 14-cv9760 (filed December 10, 2014); Messing v. Petroleo Brasileiro, 14-cv-9847 
(filed December 12, 2014); City of Providence v. Petroleo Brasileiro et al., 14-cv-10117 (filed December 24, 2014) 
and Kennedy v. Petroleo Brasileiro, 15-cv-93 (filed January 7, 2015). See Order, Case 1:14-cv-09662 (JSR), 
Document 99, filed March 4, 2015, at p. 1. See also Opinion, supra note 3 at p. 2. 
 
264 The Court had received nine motions for Lead Plaintiff appointment; five movants subsequently withdrew their 
motions. Opinion, supra note 15 at p. 1. 
 
265 “Universities Superannuation Scheme (USS) was established in 1975 as the principal pension scheme for 
universities and other higher education and research institutions in the UK. [It] is one of the largest pension schemes 
in the UK, with total fund assets of approximately £50 billion.” https://www.linkedin.com/company/universities-
superannuation-scheme/ 
 
266 15 U.S. Code § 78u–4 - Private Securities Litigation. 
 
267 To quote the Rule verbatim:  

Rule 23. Class Actions (a) Prerequisites. One or more members of a class may sue or be sued as 
representative parties on behalf of all members only if: (1) the class is so numerous that joinder of all 
members is impracticable; (2) there are questions of law or fact common to the class; (3) the claims or 



 

226 
 

The Exchange Act Class certification allowed for class action pursuit of claims under the 

U.S. Securities Exchange Act of 1934268 and the Securities Act Class allowed for the same under 

the U.S. Securities Act of 1933.269 The Exchange Act claims asserted under the class action were 

for violation of Section 10(b)270 of the Exchange Act and Rule 10b-5,271 anti-fraud provisions 

 
defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and (4) the 
representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class. (b) Types of Class 
Actions. A class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if: (3) the court finds that the 
questions of law or fact common to class members predominate over any questions affecting only 
individual members, and that a class action is superior to other available methods for fairly and 
efficiently adjudicating the controversy. The matters pertinent to these findings include: (A) the class 
members’ interests in individually controlling the prosecution or defense of separate actions; (B) the 
extent and nature of any litigation concerning the controversy already begun by or against class 
members; (C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the 
particular forum; and (D) the likely difficulties in managing a class action. 
(Underlined for content emphasis.). 

 
268 The Exchange Act Class is defined as follows: 
 

As to claims under Sections 10 (b) and 20 (a) of the Securities Exchange Act of 1934, all purchasers 
who, between January 22, 2010 and July 28, 2015, inclusive (the "Class Period") purchased or 
otherwise acquired the securities of Petroleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), including debt securities 
issued by Petrobras International Finance Company S. A. ("PifCo") and/ or Petrobras Global Finance B. 
V. ("PGF") on the New York Stock Exchange (the "NYSE") or pursuant to other domestic transactions, 
and were damaged thereby. Excluded from the Class are Defendants, current or former officers and 
directors of Petrobras, members of their immediate families and their legal representatives, heirs, 
successors or assigns, and any entity in which Defendants have or had a controlling interest. Opinion 
and Order, supra note 4 at p. 48. 
 

269 The Securities Act Class is defined as follows: 
 

As to claims under Sections 11 and 15 of the Securities Act of 1933, all purchasers who purchased or 
otherwise acquired debt securities issued by Petroleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), Petrobras 
International Finance Company S.A. ("PifCo"), and/or Petrobras Global Finance B.V. ("PGF"), in 
domestic transactions, directly in, pursuant and/or traceable to a May 15, 2013 public offering registered 
in the United States and/or a March 11, 2014 public offering registered in the United States before 
Petrobras made generally available to its security holders an earnings statement covering a period of at 
least twelve months beginning after the effective date of the offerings, and were damaged thereby. As to 
claims under Sections 12 (a) (2) of the Securities Act of 1933, all purchasers who purchased or 
otherwise acquired debt securities issued by Petroleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), Petrobras 
International Finance Company S. A. ("PifCo"), and/ or Petrobras Global Finance B. V. ("PGF"), in 
domestic transactions, directly in a May 15, 2013 public offering registered in the United States and/ or 
a March 11, 2014 public offering registered in the United States before Petrobras made generally 
available to its security holders an earnings statement covering a period of at least twelve months 
beginning after the effective date of the offerings, and were damaged thereby. Excluded from the Class 
are Defendants, current or former officers and directors of Petrobras, members of their immediate 
families and their legal representatives, heirs, successors or assigns, and any entity in which Defendants 
have or had a controlling interest. Id. at pp. 48-49. 
 

270 Section 10(b) of the Exchange Act, codified at 15 U.S. Code § 78j - Manipulative and Deceptive Devices: 
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prohibiting the use of any “device, scheme, or artifice to defraud” and imposing liability 

“necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors” for misstatement 

or omission of a material fact” as well as Section 20(a) of the Exchange Act, which holds 

individual “control persons joint and severally liable.”272  

Firstly, Petrobras knowingly overpaid construction project costs in exchange for kickbacks 

and political party official bribes “for years” and “grossly understated the amount of payments 

incorrectly capitalized.” Inter alia, during the Class Period Petrobras’ financial statements 

purposely and materially inflated “reported property, plant and equipment […] necessitating a 

massive write-down” and qualified bribe repayments “as depreciation over the unit-of production 

basis or straight line method, resulting in materially lower current expenses and materially higher 

net income.”273  

Secondly, inter alia, during the Class Period Petrobras consistently assured its investors 

that its operations were conducted with full adherence to ethical principles. For example, the May 

27, 2010 Petrobras press release on the first quarter Year 2010 operations results stated:      

 
It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality 
of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any national securities exchange— 
[…] 
(b) 
To use or employ, in connection with the purchase or sale of any security registered on a national 
securities exchange or any security not so registered, or any securities-based swap agreement [1] any 
manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of such rules and regulations as 
the [Securities and Exchange] Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public 
interest or for the protection of investors. 

271 U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Rule 10b-5, codified at 17 C.F.R. 240.10b-5: Rule 10b-5: 
Employment of Manipulative and Deceptive Devices: 

It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of 
interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange, 
(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud, 
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order 
to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not 
misleading, or 
(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or 
deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security.   
     

272 Codified at 15 U.S. Code § 78t - Liability of Controlling Persons and Persons Who Aid and Abet Violations. 
           
273 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at pp. 58-71. 
 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-991716523-482320180&term_occur=89&term_src=title:15:chapter:2B:section:78j
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-308039014-2067023499&term_occur=15&term_src=title:15:chapter:2B:section:78j
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-3522631-481887771&term_occur=45&term_src=title:15:chapter:2B:section:78j
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-949122880-2067023492&term_occur=115&term_src=title:15:chapter:2B:section:78j
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-1989774883-482320172&term_occur=169&term_src=title:15:chapter:2B:section:78j
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78j#fn002051
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-1283237621-2067023497&term_occur=369&term_src=title:15:chapter:2B:section:78j
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_17_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://www.gpo.gov/fdsys/delivery/get-cfr.action?TYPE=TEXT&YEAR=current&TITLE=17&PART=240&SECTION=10b-5
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We are going through a period of crucial importance regarding our shareholders[….] 

We are fully committed to implementing a fair and transparent operation, respecting our 

minority shareholders’ rights and following the best practices of corporate governance.274  

Similar assurances were made throughout the Class Period.275 The Year 2011 Annual 

Report 20-F filing with the SEC iterated that Petrobras “guide[s its] business and [its] relations 

with third parties by ethical principles.”276 Under the Ethics Code of the Petrobras System that had 

pre-existed, and had existed throughout, the Class Period Petrobras undertook to: 

conduct its business with transparency and integrity, creating credibility with its 

shareholders [and] investors, register its reports and statements in a correct, consistent, 

accurate and complete way[,] refuse any corrupt and bribery practices, keeping formal 

procedures for control and consequences of any transgressions [and] refuse support and 

contributions to political parties or political campaigns of candidates for elective offices.277 

As respects Petrobras’ assurance of commitment to “register its reports and statements in a 

correct, accurate and complete way” its Year 2010 Annual Report 20-F SEC filing, for example, 

stated that “Company’s management assessed the effectiveness of each [Petrobras] Company’s 

internal control over financial reporting as of [the end of the fiscal year and] has concluded that as 

of [the end of the fiscal year] each [Petrobras] Company’s internal control over financial reporting 

is effective.”278 For example relative to Petrobras´ assured maintenance of procedures for 

 
274 Id. at p. 91. See also Petrobras, Press Release, Petrobras Announces First Quarter of 2010 Results, Rio de Janeiro, 
May 27, 2010, https://www.investidorpetrobras.com.br/enu/6489/1Q10FinancialReportUSGAAP.pdf. 
 
275 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at p. 83. 
 
276Id. See also Petrobras, SEC 20-F Year 2011 Annual Report, 
https://www.investidorpetrobras.com.br/enu/8568/AnnualReport20Fen.pdf, at p. 175. 
 
277 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at p. 85. See also Ethics Code Petrobras 
System: Ethics Code – That’s Just How We Are (“Version approved by the Board of Petrobras on 11/09/2006, 
Minutes DE 4.613, Sheet No 1109; and by the Board of Directors on 11/29/2006, Minutes CA 1.281, Sheet No 35”), 
https://docplayer.net/21300746-Ethics-code-petrobras-system.html. 
 
278 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at p. 95. See also Petrobras, SEC 20-F 
Year 2010 Annual Report, 
https://www.investidorpetrobras.com.br/enu/8573/FORM_20F_2010_PETROBRAS_INGLES_25MAI11.pdf. In 
connection with Petrobras’ SEC Form 6-K financial statement filing for the period ending March 31, 2012, for 
example, co-defendant PricewaterhouseCoopers, rendering “specified technical accounting audit services” to 
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preventing and containing fraud and corruption, its Facts and Data blog website posting entitled 

“We Have Strict Legal Procedures in Place as Respects Payments, Including in the Case of the 

Pasadena Purchase,” the Company represented that: 

The payments made for any reason and in any country follow strict and clear 

procedures and relevant legislation. Additionally, the Company has a structured Internal 

Audit group, which has unrestricted access to any unit of the Petrobras System to verify the 

compliance of procedures and transactions made.279 

On similar factual basis regarding the bribery and corruption scheme, the Securities Act 

claims which were asserted under the class action on behalf of Petrobras noteholders stated 

violation of Sections 11, 12(a)(2), and 15 of the Securities Act280 for material false registration 

statement and other document representation relative to a May 2013 and a March 2014 Petrobras 

notes offering.  On August 29, 2012, Petrobras and Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) filed a 

SEC Form 3ASR registration statement “for the offer and sale of an indeterminate amount of 

securities at indeterminate offering prices, including debt securities.”281 On May 15, 2013, PGF 

filed a SEC Form 424(b)(2) prospectus supplement to the registration statement for the offer and 

 
Petrobras for Years 2012-2014, issued its Report of Independent Registered Public Accounting firm and, as respects 
Petrobras’ internal control over final reporting, seconded Petrobras’ statement of its financial condition and operations 
results, formally opining as follows: “Based on our review, we are not aware of any material modifications that should 
be made to the accompanying condensed consolidated interim financial information for it to be in conformity 
International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board.” 
Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at pp. 18, 100.  
279 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint; supra note 7 at p. 121. See also Petrobras, Blog, 
Temos rígidos procedimentos legais para pagamentos, inclusive na compra de Pasadena (“We Have Strict Legal 
Procedures in Place as Respects Payments, Including in the Case of the Pasadena Purchase”), May 23, 2014, 
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/temos-rigidos-procedimentos-legais-para-pagamentos-inclusive-na-
compra-de-pasadena.htm (in Portuguese). 

280 Codified at 15 U.S.C. §§ 77k, 77l(a)(2), 77o. Section 11 of the Securities Act of 1933 provides private remedy for 
purchasers of securities issued under a registration statement filed with SEC if the registration statement "contained an 
untrue statement of material fact or omitted to state a material fact required to be stated therein or necessary to make 
the statement therein not misleading." Under Section 12(a)(2), an offer or sale of a security through a prospectus or an 
oral communication containing a material misstatement or omission creates liability, provided that the purchaser did 
not know about the misstatement or omission at the time of the purchase. Under Section 15, "control persons" are 
jointly and severally liable for Sections 11 and 12 violations.  

281 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 7 at p. 175. 
 

http://www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00000077---l000-.html
https://www.law.cornell.edu/wex/omission
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00000077---o000-.html
https://www.law.cornell.edu/wex/joint_and_several_liability
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sale of USD 9.5 billion in notes.282 On March 10, 2014, PGF filed a SEC Form 424(b)(2) 

prospectus supplement to the registration statement for the offer and sale of USD 8.1 billion in 

notes.283 The Securities Act claims to the class action stated that these offering documents which 

incorporated by reference the SEC filings by Petrobras during the Class Period, contained 

numerous false and misleading statements about Petrobras’ asset value and income284 as well as 

incorporated by reference Petrobras’ Code of Ethics and incorporated representations to the effect 

that it had effective internal control over financial reporting.285   

 

The In Re Petrobras Securities Litigation Settlement 

As stated in the February 1, 2018 Stipulation of Settlement and Release agreed to and 

signed between Class Counsel Pomerantz LLP and Petrobras defendants’ counsel from December 

2015 through August 2016, five in-person mediation sessions were held between Class Counsel 

and the Petrobras defendants towards achieving settlement, which mediation sessions were also 

accompanied by extensive arm’s length discussion and negotiation via written exchange and 

teleconferencing.286 On December 31, 2018 the plaintiffs, Petrobras and PGF entered into a 

memorandum of understanding outlining the terms of their agreement to settle.287 On January 3, 

 
282 USD 1.25 billion 2.000% Global Notes due 2016, USD 2 billion 3.000% Global Notes due 2019, USD 3.5 billion 
4.375% Global Notes due 2023, USD 1.75 billion 5.625% Global Notes due 2043, USD 1 billion Floating Rate 
Global Notes due 2016 and USD 1.5 billion Floating Rate Global Notes due 2019. Id. at pp. 175-6. See also 
Prospectus Supplement (To Prospectus Dated August 29, 2012) Registration Statements Nos. 333-183618 and 333-
183618-01, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1119639/000129281413001177/pbra20130513_424b2.htm. 

283 USD 1.6 billion 3.250% Global Notes due 2017, USD 1.5 billion 4.875% Global Notes due 2020, USD 2.5 billion 
6.250% Global Notes due 2024, USD 1 billion 7.250% Global Notes due 2044, USD 1.4 billion Floating Rate Global 
Notes due 2017 and USD 500 million Floating Rate Global Notes due 2020. See Consolidated Fourth Amended Class 
Action Complaint, supra note 7 at pp. 176-7. See also Prospectus Supplement supra note 34. 

284 See Consolidated Fourth Amended Class Action Complaint, supra note 25 and accompanying text. 
 
285 Opinion, supra note 3 at p. 13. See also supra notes 26-31 and accompanying text.    
  
286 Stipulation of Settlement and Release, Case 1:14-cv-09662-JSR Document 767-1, filed February 1, 2018 at p. 10. 
 
287 Id.  
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2018, Petrobras made press release public announcement that it had signed an agreement in 

principal to settle the class action.288  

 

In accordance with the February 1, 2018 Stipulation of Settlement and Release, without 

admitting liability and maintaining that it was itself a victim of the bribery and corruption scheme, 

Petrobras agreed to pay a settlement amount based on damages caused to its ADRs’ holders as a 

result of the “conduct alleged in the Action.”289 Likewise not admitting liability and maintaining 

that it too was a victim of the bribery and corruption scheme, PGF agreed to pay a settlement 

amount based on damages caused to Petrobras debt securities purchasers as a result of the 

“conduct alleged in the Action.”290  

The Settlement amount was USD 2.95 billion, to be paid in three installments, the last 

being within six months of the District Court’s final approval of the Settlement or by January 15, 

2019, whichever came later,291 in exchange for full and final release of any and all settled 

claims.292 Notice would be first-class mailed to such Settlement Class Members as are identified 

through reasonable efforts.293  

As per the Amended Stipulation and Agreement of Settlement of the same date of February 

1, 2018, “best efforts” distribution of the escrow account-held Net Settlement Fund would be 

made by check and redistribution of any balance remaining would be made until no longer 

considered cost effective, after which any unclaimed balance would be contributed “to an 

appropriate non-profit organization selected by Class Counsel, with approval by the Court, in 

 
288 Petrobras, Press Release, supra note 1. 
 
289 Stipulation of Settlement and Release, supra note 38 at pp. 11-12. 
 
290 Id. The Amended Stipulation and Agreement of Settlement of the same date of February 11, 2018 established the 
terms relative to PwC Brazil and its affiliates. “[W]ithout any admission or concession of “any liability or wrongdoing 
or lack of merit in the defenses asserted,” PwC Brazil agreed to fully and finally settle the Class Action for USD 50 
million in exchange for full and final release of all settled claims against it. See Amended Stipulation and Agreement 
of Settlement, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 767-10, filed February 1, 2018, at pp. 6, 19-24. 
 
291 Stipulation of Settlement and Release, supra note 38 at p. 28. 
 
292 Id. at p. 33.  
 
293 Id. at p. 41. 
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which Class Counsel shall not have any financial interest or other affiliation.”294 Attorney’s fees 

and expenses would be awarded before the distribution of the Net Settlement Fund to the 

Settlement Class Members.295  

On March 1, 2018, the District Court preliminarily approved the settlement so that it could 

be presented to the class members.296 Following a June 4, 2018 settlement hearing, on June 22, 

2018 the District court granted the class plaintiffs’ motion for final approval,297 approving 

plaintiffs’ application for attorney’s fees, awarding USD 186.5 million, USD 170,880,000 of 

which was to Class Counsel,298 closing the case but the Court retaining jurisdiction over “any 

further disputes arising in connection with the implementation of the Settlement or the payment of 

fees and costs.”299 The Opinion of the District Court was Ordered, Judged and Decreed by the 

District Court’s court clerk on June 27, 2018300 and the District Courts’ Order and Final Judgment 

was entered on July 2, 2018.301  

 

Failed Notification  

To have filed a claim and recover from the Net Settlement Fund, Settlement Class 

Members must have duly submitted the Proof of Claim and Release form (“Proof of Claim form”) 

that accompanied the Notice Packet (“Notification”), mailing it to the court-appointed Settlement, 

 
294 Amended Stipulation and Agreement, supra note 42 at pp. 32-33. The language of the Stipulation of Settlement 
and Release had originally affirmed that the unclaimed balance would be contributed to “an organization organized 
under Brazilian law, selected by the Petrobras Defendants and approved by Class Counsel, whose mission is to fight 
corruption and improve corporate governance in Brazil.” Stipulation of Settlement and Release, supra note 38 at p. 46.  
 
295  Stipulation of Settlement and Release, supra note 38 at p. 47. 
 
296 Order, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 770, filed March 1, 2018, at p. 2. 
297 Opinion and Order, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 834, filed June 25, 2018, at p. 6.  
 
298 Id. at p. 37 (“[R]oughly two-thirds of what was sought.”). 
 
299 Id. at p. 42. 
 
300 Judgment, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 835, filed June 27, 2018.      
  
301 Order and Final Judgment, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 838, filed July 2, 2018.   
    



 

233 
 

Claims and Notice Administrator Garden City Group (GCG) (“Claims Administrator”) 

postmarked no later than June 9, 2018 or submitting it online at 

www.petrobrassecuritieslitigation.com no later than June 9, 2018.302   

To the average-level street name investor this form could appear a little intimidating, and 

certainly onerous. It requires registration details of the ADS (share) numbers, dates, financial 

value, transaction details, etc., which the investor would probably need to get from the broker. The 

investor then needs to manually transcribe this supporting information into the Proof of Claim 

form and then has to return the form to the Claims Administrator by mail or electronically via a 

designated website. A more sophisticated investor would expect his broker to submit the required 

information, because this is why he pays the Brokerage Services Fee.303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

The information required is certainly needed by the Claims Administrator who has to 

receive and verify valid claims for the Settlement distribution to proceed, and adequate and 

satisfactory notification for settlement proceeds claim purposes is an essential and detailed task 

that is authorized by the Court and which work is remunerated as approved by the Court in the 

Settlement terms. “The settlement administrator earns its fees not by simply writing checks, but 

also by its extensive efforts to assure that all reasonable efforts have been taken to give potential 

 
302 www.petrobrassecuritieslitigation.com. As per the Court’s July 12, 2019 Order Regarding Late Claims, all late 
claims received through but not after January 31, 2019 were subsequently accepted by the Court for processing by the 
Claims Administrator. http://www.petrobrassecuritieslitigation.com/docs/Order%20re%20Late%20Claims.pdf. For a 
sample of the Proof of Claim form see the Declaration of the Claims Administrator Garden City Group (GCG). 
Declaration of Niki L. Mendoza Regarding Class Notice and Exclusion Requests Received to Date, Case 14-cv-09662 
(JSR), Document 789-2, filed April 23, 2018, at p. 52, available at 
http://www.petrobrassecuritieslitigation.com/docs/JAL%20Declaration%20-%20Ex.%202.pdf. GCG was acquired by 
Epiq, a legal services global leader, which among other things provides class action administration services, in June 
2018. 
 
303 For example see Pershing Advisor Solutions LLC, Terms and Conditions of Your Cash and Margin Accounts, 
https://www.pershing.com/_global-assets/pdf/disclosures/pas-terms-and-conditions.pdf, which “Account 
Communications” definition “means account statements, trade confirmations and/or other notices, disclosures and 
other information related to Your Account including, without limitation, prospectuses, quarterly, semi-annual or 
annual shareholder reports, proxy statements, and legal and regulatory notices and documents.” The “Roles” clause to 
the same agreement identifies that as a broker dealer Pershing Advisor Solutions conducts transactions as instructed 
by its beneficial owner clients and the beneficial owner’s investment advisor(s).  
Such record owner common practice is recognized in the language of the Instructions for Filling Out the Proof of 
Claim section of Part II General Instructions of The Petrobras Settlement Proof of Claim and Release Form, which 
states that “stockbrokers” with “discretionary authority to trade stock in another person’s accounts” have the 
“authority to complete and sign a Proof of Claim” if “expressly authorized to act on behalf of the owner.” Declaration 
of Niki L. Mendoza, supra note 54 at p. 55.  
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claimants notice of the settlement and how those investors can submit their claims so as to be 

eligible to participate in a settlement.”304 

The legal standard for individual notice (by mail or e-mail305) is “reasonable effort” and 

the main question is therefore what defines “reasonable.”306 It is indeed unfortunate that there are 

no factors in the procedural rules attempting to quantify what is meant by “reasonable” and “as is 

true in traditional non-class litigation” actual receipt of notice is not actually expected or 

required307 – incredible as this might seem.    

In In re Petrobras Securities Litigation, the Court determined that notice be mailed, by 

first-class mail, postage pre-paid, to Settlement Class Members identified through reasonable 

efforts.”308 In its Declaration to the Court to report on the implementation of the settlement notice 

program proposed by plaintiffs and agreed to by defendants on February 1, 2018 and pursuant to 

the March 1, 2018 Preliminary Approval Order of the Court, the Claims Administrator GCG 

stated that its Notice Plan was implemented to “provide and exceed the best notice practicable 

under the circumstances to class members in numerous countries who speak numerous different 

languages” and presented the extent and scope of the work that was involved.309 

 
304 James D. Cox & Randall S. Thomas, Leaving Money on the Table: Do Institutional Investors Fail to File Claims in 
Securities Class Actions, 80 Wash. U. L. Q. 855, 867 (2002). 
 
305 For example of class action court notice plan approval of e-mail as a form of individual notice, see In re Pool 
Prods. Distribution Mkt. Antitrust Litig., 310 F.R.D. 300, 318 (E.D. La. 2015), In re HP Inkjet Printer Litig., No. 
5:05-cv-3580, 2011 WL 115863, at *3 (N.D. Cal. Mar. 29, 2011), rev’d on other grounds, 716 F.3d 1173 (9th Cir. 
2013),  Bauer-Ramazani v. Teachers Ins. & Annuity Ass’n of Am.-Coll. Ret. & Equities Fund, 290 F.R.D. 452, 464 (D. 
Vt. 2013), Hanlon v. Palace Entm’t Holdings, LLC, No. 11-987, 2012 WL 27461, at *6 (W.D. Pa. Jan. 3, 2012), Kelly 
v. Phiten USA, Inc., 277 F.R.D. 564, 569-70 (S.D. Iowa 2011) and Hall v. AT&T Mobility LLC, No. 07-5325, 2010 
WL 4053547, at *4-6 (D.N.J. Oct. 13, 2010).  
 
306 The language of Fed R. Civ. P. 23 (c)(2) states that “individual notice should be given to all members who can be 
identified through reasonable effort.” The Committee Notes on Rules – 2003 Amendment adds that: “Reasonable 
settlement notice may require individual notice in the manner required by Rule 23(c)(2)(B) for certification notice to a 
Rule 23(b)(3) class. Individual notice is appropriate, for example, if class members are required to take action—such 
as filing claims—to participate in the judgment, or if the court orders a settlement opt-out opportunity under Rule 
23(e)(3).”                                                              
307 See Debra Lyn Bassett, Class Action Silence, 94. B.U. L. Rev. 1781, 1794 (2014), citing Silber v. Mabon, 18 F.3d 
1449, 1454 (9th Cir. 1994) (finding notice effective even though the brokerage firm delayed mailing the notice until 
after the opt-out deadline had expired).  
 
308 See Stipulation of Settlement and Release, supra note 38 at p. 41. 
 
309 See Declaration of Niki L. Mendoza, supra note 54 at p. 5. 
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The concept of reasonable efforts in the notification process has undoubtedly worked quite 

well on average in the majority of U.S. legal situations. This is certainly helped by having reliable 

and working mailing310 and communication systems, and knowledgeable people involved with a 

rational understanding of the process and also understanding of the local situation overall,311 so 

that the methodology used and the verification process for the Notification can be effective and 

optimized.  

A “Long-Form Notice and Claim Form” (“Long Form Notice”),312 a Request for Exclusion 

form and the Proof of Claim form were combined into the Notification that was mailed to 

potential class members.313 As explained in the Declaration of the Claims Administrator to the 

Court,314 the contact information for this mailing was obtained basically from three sources:  

a) From the returns of an original Notice of Pendency mailing;315  

 
 
310 See Alexander W. Aiken, Class Action Notice in the Digital Age, 165 U. Pa. L. Rev. 967, 977 (2017), speaking of 
mailing in the U.S. context:  
 

Standard mail is perhaps the most important means by which courts and parties have traditionally 
disseminated notice, and its popularity continues today. Typically, a party to the litigation or a class 
action notice expert sends individual notice by first-class mail to the last known addresses of class 
members. To maximize the effectiveness of the notice program, addresses on the class list are checked 
against the United States Postal Service’s National Change of Address Database (NCOA Database). 
Parties use the database, developed based on change of address form submissions, in an attempt to find 
class members’ most recent addresses for notice purposes. If the postal service returns a notice as 
undeliverable, the party or expert will then try to find a new address for the class member and send 
notice there. (Citations omitted.). 

 
311 See Timothy G. Cameron, Lauren R. Kennedy, Daniel R. Cellucci and Alex Weiss, The Law Reviews, The Class 
Action Law Review – Edition 2, United States, https://thelawreviews.co.uk/edition/the-class-actions-law-review-
edition-2/1169598/united-states:  
 

Class actions are a long-standing part of the American legal landscape, at both the state and federal 
level. Class actions are routinely used to prosecute a wide variety of substantive claims, including 
consumer fraud, labour and employment, products liability, antitrust and securities claims. Class actions 
are explicitly permitted in both the US federal and state systems. (Citations omitted.). 

 
312 The Long Form Notice is described on page 5 of the Declaration of Niki L. Mendoza, supra note 54.  
 
313 A copy of the Notification is presented as Exhibit 1 to the Declaration. See Id. at p. 17. 
 
314 Id. 
 
315 See Notice of Pendency of Class Action, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 589, filed May 9, 2018. This first 
class-mailed correspondence, in accordance with Fed. R. Civ. P. 23(c)(2)(B)(v), provided notice of class certification 
and provided eligible settlement class members other than the named or lead plaintiffs with the opportunity to opt out, 
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b) From contact information provided by Petrobras’ counsel;316 and    

  

c) From contact information provided by brokers, nominees and others and based on a 

proprietary GCG list of largest and most common U.S. and international brokers and nominees.317

            

From the Notice of Pendency mailing (a) there were 645,693 class members identified.318 

From Petrobras’ counsel (b) there were an additional 2401, for a combined total of 648,094 class 

members.319 

In paragraph 12 of the Declaration it is stated that “as in most class actions of this nature, 

the large majority of potential class members are expected to be beneficial purchasers whose 

securities are held in ‘street name’ – i.e., the securities are purchased by brokerage firms, banks, 

institutions and other third-party nominees in the name of the nominee, on behalf of the beneficial 

purchasers.”320 The proprietary GCG database with names and addresses of the largest and most 

common U.S. banks and brokerage firms, including national and regional offices, and updated 

from time to time, yielded 1791 mailing records.321 

With each Notice Packet mailed to these brokers and nominees a broker letter was included 

that directed those who purchased the Petrobras securities (for beneficial interest of a person or 

entity other than themselves) to: 

 
stating: “If you choose to remain a member […] you do not need to do anything [....] You will automatically be 
included [….]” Id. at p. 2. 
 
316  See Declaration of Niki L. Mendoza, supra note 54 at p. 6 (“Petrobras’ counsel circulated lists containing […] 
additional unique names and addresses.”). 
 
317 Id. at pp. 6-7. 
 
318 Id. at p. 6. 
 
319 Id. 
 
320 Id.  
 
321 Id. at pp. 6-7. 
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1) Send the Notice Packet to the class members directly, by mail, after receiving copies from 

GCG, by mail, to send out;  or,         

  

2) Provide to GCG the names and addresses of the class members for GCG to mail the Notice 

Packets directly to them.322          

         

Through April 13, 2018 there were 221,322 Notice Packets mailed under 1) and 146,325 under 2) 

for a total of 367,647 under this Notification source c) namely, brokers, nominees and others.323  It 

was stated that this source c) – “as in most cases of this nature” – would represent the large 

majority of potential class members. However, from the data presented it is evident that this is 

clearly not the case. The number of class members from the brokers, nominees and others 

(367,647) is only slightly more than half (57%) of the number (648,094) obtained from just the 

original Notice of Pendency mailing and the Petrobras contact information. This strongly suggests 

that something is seriously wrong here.  There are many “missing” investors. 

The problem may possibly relate to the methodology used in the Notification process and 

the need for internal checks to verify this process. The presented data relate to the Notification 

 
322 Id. at p. 7. See also Notice of Pendency, supra note 67 at p. 3, which “Special Notice to Securities Brokers and 
Other Nominees” Section contains similar language: 
 

[Y]ou must, WITHIN TEN (10) DAYS OF YOUR RECEIPT OF THIS NOTICE, either (a) request 
from the Notice Administrator sufficient copies of the Notice to forward to all such beneficial owners 
and within seven (7) calendar days of receipt of those Notices forward them to all such beneficial 
owners; or (b) provide a list of the names and the last known addresses of each person or entity for 
whom or which you purchased such securities during the relevant period to the Notice Administrator. If 
you select option (a) above, you must send a statement to the Notice Administrator confirming that the 
mailing was made and you must retain your mailing records for use in connection with any further 
notices that may be provided in this Action. If you select option (b), the Notice Administrator will send 
a copy of the Notice to the beneficial owners. All written communications concerning the foregoing 
should be addressed to the Notice Administrator at: Petrobras Securities Litigation, Notice 
Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin OH 43017-5780. You are entitled to reimbursement 
for your reasonable expenses actually incurred in complying with the foregoing, including 
reimbursement of reasonable postage expenses and the reasonable costs of obtaining the names and 
addresses of beneficial owners, provided you timely submit an invoice to the Notice Administrator. 
Those reasonable expenses and costs will be paid upon request and submission of appropriate 
supporting documentation. All requests for reimbursement should be sent to the Notice Administrator.  
 
 

323 See Declaration of Niki L. Mendoza, supra note 54 at p. 7. 
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response from brokers world-wide, and therefore indicate something to be wrong generally.324 In 

the case of Brazilian investors the discrepancy might be much larger since Petrobras is a major 

Brazilian company with a lot of prestige and very popular with Brazilian investors.  

ADRs are U.S. securities, subject to U.S. commerce laws. They are used by many large 

Brazilian companies to gain a global presence and to raise investment capital by being able to 

trade on the U.S. stock exchanges. These are not market instruments that can be purchased by 

Brazilian investors from any local Brazilian broker or bank. They have to be acquired through 

U.S. depository banks and U.S. registered brokers, and since they are subject to U.S. law they 

require U.S. registration, and the brokers assume this responsibility, as well as for related tax 

determinations, dividend payment and transaction reporting to the client, perhaps as part of an 

investment portfolio. So, in the case of the Brazilian investor, the ADR registration and dates and 

performance details are held by the U.S. registered broker, and therefore this is where all the 

required investor information resides.  

There are undoubtedly large numbers of Brazilian street name holders of Petrobras ADRs 

that have not been notified of the Settlement and have never received a Proof of Claim form. 

There are likely many with very significant holdings. It is quite impossible that these investor 

clients with such large holdings could have been overlooked by their brokers if there had been a 

proper understanding of the situation and an active participation of the brokers in the Notification 

process.  

The breakdown in the Notification chain seems to be at the brokers’ stage c). These 

brokers of course would be the brokers of the Brazil offices of the U.S. brokerage firms, and this 

has direct relevance in terms of possible effects of local conditions on the basic situation that 

many Settlement Class Members did not receive “actual notice,” including those with large 

financial interests. 

The History of Cy Pres  

 
324 “In addition,” GCG maintains an International Nominee Database, which proprietary database contains “the names 
and addresses of the largest and most common European and Asian banks, brokerage firms, and nominees.” Id.  
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“Cy pres” is derivative of “cy pres comme possible,” which expression in French signifies 

“as close or near as possible.”325 The origins to the doctrine can be traced back to a passage in the 

Digest compendium of juristic writings on Roman law of Roman emperor Justinian I referencing 

that a charitable gift given relative to games that were subsequently rendered illegal would be 

applied to “a legal use” so as to best keep the “deceased’s memory alive.”326 In fourteenth century 

England the church would customarily designate property left without any specified designation 

for use “pro solute animae” (“for the good of the testator’s soul”)327 and in the Reformation (of the 

sixteenth century) charities were controlled by church-connected chancellors “seeking out the 

closest feasible alternative” when “a specified charitable gift [was] rendered impossible or 

impracticable because of exigent circumstances”328 to ensure “the perpetuation of the testator’s 

memory.”329 Judicial cy pres developed in England to “designate the trust’s corpus to a charity or 

worthy project that most closely approximated the testator’s intent behind the original gift” when 

the directive “behind a filed charitable trust […] could not, for whatever reason, be 

implemented.”330  

It is key to the cy pres doctrine that the operative condition is “intent.” That is, as close or 

near as possible to the original purpose of the designation. 

The earliest judicial use of cy pres relief in the U.S. class action context was in the 1974 

Southern District of New York Miller v. Steinbach decision, which determined the proposed class 

settlement to the shareholder suit concerning alleged unfair merger terms and violation of 

securities laws to be “fair and reasonable” in “applying a variant of the cy pres doctrine at 

common law” (to pay the settlement fund to the trustee of the shareholding company’s retirement 
 

325 Martin H. Redish et al., Cy Pres Relief and the Pathologies of the Modern Class Action: A Normative and 
Empirical Analysis, 62 Fla. L. Rev. 617, 624 (2010).        
  
326 Id. 
 
327 Id. quoting Hamish Gray, The History and Development in England of the Cy-Pres Principle in Charities, 33 B.U. 
L. Rev. 30, 32 (1953).  
 
328 Id. at p. 625. 
 
329  Id. at p. 626 citing Gray at p. 32. 
 
330 Id. at p. 627 citing Comment, A Revaluation of Cy Pres, 49 Yale L.J. 304-305, 309 (1939).  
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plan) in “view of the very modest size of the settlement fund and the vast number of shares among 

which it would have to be divided.”331 

It is interesting to note that from the very beginning with this very first case there is 

already the problem. The plaintiffs brought a putative class action on behalf of the shareholders of 

the Baldwin-Lima Hamilton Corporation (BLH) that claimed that merger terms with Armour 

Corporation were unfair and violated federal securities laws. The district court proposed a 

settlement that should be applied as a cy pres award to the BLH retirement plan. The problem of 

course is that not all BLH shareholders are necessarily employees of BLH and members of its 

retirement plan and, therefore, such class members are being excluded from the settlement. This is 

the basic problem in applying cy pres as if dealing with awards to charities. Basically the Miller 

court did not, or could not, apply the concept of “intent” in the cy pres doctrine and, in this case, 

the intent is simply the intent of the class action, which was to seek redress for all the shareholder 

class members in the action. The actual Miller court explanation was that “while neither counsel 

nor the Court had discovered precedent for the proposal” it had not “been made aware of any 

precedent that would prohibit it” and “no alternative was realistically possible.”332 Therefore the 

Court declared the settlement “fair and reasonable.” 333 

As will be further described in this article, this problem with cy pres in class actions still 

persists. Its current form is used in the federal courts in class actions and “involv[es] the donation 

of a portion of the settlement or award to charitable uses which are in some loose manner 

connected to the substance of the case.”334 When the distribution of settlement funds is not 

amenable to individual claims or meaningful pro rata distribution it is redirected to nonprofit 

organizations whose work is determined to indirectly benefit class members. 335 

Cy Pres Under Scrutiny 

 
331 Id. at p. 635 citing Miller v. Steinbach, No. 66 Civ. 356, 1974 WL 350, at *2 (S.D.N.Y. Jan. 3, 1974). 
332 Id. at p. 635. 
 
333 Id. 
 
334 Id. at p. 634. 
 
335 Black’s Law Dictionary 470 (10th ed. 2014). 
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Cy pres settlement has come under increasing scrutiny over the years, culminating most 

recently in the March 20, 2019 Frank v. Gaos per curiam (summary whole court) decision, which 

case was brought before the U.S. Supreme Court by the Center of Class Action Fairness of the 

Competitive Enterprise Institute.336 It is based on the situation resulting from the following case. 

In In re Google Referrer Header Privacy Litigation,337 plaintiffs brought a class action 

with the claim that Google Search, the free Internet search engine, encroached upon user privacy 

by disclosing their search terms to third-party website owners, violating the Stored 

Communications Act, 18 U.S.C. § 2701, et seq., which prohibits an entity from “knowingly 

divulg[ing] to any person or entity the contents of a communication while in electronic storage by 

that service”338 and creates a private right of action allowing any “person aggrieved by any 

violation” of the statute to “recover from” the entity that “engaged in th[e] violation such relief as 

may be appropriate.”339 Following mediation, the parties negotiated a USD 8.5 million class-wide 

settlement in which Google agreed to providing information on its website as to the said 

disclosure and would distribute USD 3.2 million to class counsel in attorney’s fees and 

administrative costs and to the class representatives in “incentive payment” and USD 5.3 million 

to six cy pres recipients – AARP Inc., the Berkman Center for Internet and Society at Harvard 

University, Carnegie Mellon University, the Illinois Institute of Technology Chicago-Kent 

College of Law Center for Information Society and Policy, the Stanford Center for Internet and 

Society, and the World Privacy Forum – that would “devote the funds to promote public 

awareness and education, and/or to support research, development and initiatives, related to 

promoting privacy on the Internet,” in exchange for the release of the claims of approximately 129 

 
 
336 Frank v. Gaos, 586 U. S. ____ (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-961_j42k.pdf.  
 
337 In re Google Referrer Header Privacy Litigation, Case: 15-15858, 08/22/2017, ID: 10552938, Dkt Entry: 57-1, 
https://hlli.org/wp-content/uploads/2019/03/Aug-22-2017.OPINION-of-the-U.S.-Court-of-Appeals-for-the-Ninth-
Circuit.pdf, a consolidated class action brought by three Google Search users: Paloma Gaos, Anthony Italiano and 
Gabriel Priyev. Google Search processes more than 3.5 billion user-generated search requests daily. Google Search 
Statistics, https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/. 
 
338 Stored Communications Act, 18 U.S.C. § § 2702(a)(2). 
 
339 Id. at § 2707(a). 
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million Google Search users within the class period of October 25, 2006 to April 25, 2014, the 

date the class was given notice of the settlement. 340 

Five class members, of the 129 million web user unnamed class being represented in the 

case,  including Theodore H. Frank, Director of Litigation of the Competitive Enterprise Institute, 

objected and appealed following final approval of the settlement on March 31, 2015, which appeal 

review was predicated on “benchmark[ing] whether the district court discharged its obligation to 

assure that the settlement is “fair, adequate and free from collusion”341 as the objectors took issue 

with the choice of cy pres recipients (Google had donated in the past to at least some of the 

recipients, three of them had previously received Google settlement funds and three of them were 

based at the alma maters of class counsel).342 The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit 

concluded however that the district court did not abuse its discretion.343 

In this Google settlement of USD 8.5 million, where attorney’s fees and administrative 

costs totaled USD 3.2 million and there was a USD 5.3 million cy pres award to chosen 

independent recipients promoting internet privacy, the 129 million actual valid claimants in the 

action were awarded absolutely nothing.  However, the average claimant award would only have 

been a few cents when distributing USD 5.3 million to 129 million claimants, and this is the 

reality of the situation. 

Under the cy pres doctrine the “intent” would be the intent of the class action of which it is 

part, and this is to provide compensation and redress to all the class members in the action and 

who are the ones with legal standing. On this basis independently chosen unrelated external 

recipients of the cy pres award are not privy to the class action and are without legal standing. 

There is then the point of view that settlement should be applied down to the very last cent 

and that cy pres is relevant only to the extent it provides for other possible channels of 

compensatory remedy. There should then be no voluntary agreements with other parties to do 

other things. 

 
340 In re Google supra, note 89 at p. 6. 
 
341 Id. at p. 10. 
 
342 Id. at p. 13. 
 
343 Id. at p. 4. 
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There is another point of view that it is perfectly acceptable that settlements in class 

actions can be used to provide a related social benefit. This is especially relevant in the situation 

with 129 million claimants, where the individual monetary award becomes meaningless. 

The Google case is impressive because the true claimants in the class action were awarded 

absolutely nothing, and it directly led to Supreme Court involvement (Frank v Gaos). The 

Supreme Court granted certiorari “to review whether such cy pres settlements satisfy the Fed. R. 

Civ. P. 23(e)(2) requirement that class settlements be ‘fair, reasonable, and adequate.’”344 In its 

March 20, 2019 per curiam opinion on Frank v. Gaos, however, the Supreme Court determined 

that the threshold question regarding standing prevented it from ruling on the merits. During the 

pendency of the Ninth Circuit appeal, the Supreme Court had decided on Spokeo v. Robbins, 136 

S. Ct. 1540 (2016), which decision held that a plaintiff must identify sufficiently valid injury-in-

fact (actual real harm) and not merely federal statute violation to establish standing. Thus, the 

Supreme Court vacated and remanded Frank v. Gaos for the lower courts to consider the standing 

question anew, applying the standard now articulated in the Spokeo decision.345  

Of relevant interest regarding the Frank v. Gaos decision is the U.S. Supreme Court Justice 

Clarence Thomas dissent. In his dissent, Justice Thomas stated that in his view the merits should 

be reached and the decision of Supreme Court reversed, questioning whether the class action is in 

fact the “superior” method for “fairly and efficiently adjudicating the controversy” when “the 

interests of the class are not adequately represented” via cy pres settlement.346 One can readily 

 
344 Frank v. Gaos, supra note 88 at p. 1. 
 
345 Id. at p. 6.             
346 His position echoes that of U.S. Supreme Court Chief Justice Roberts in Marek v. Lane, 571 U.S. ___ (2013), 
which decision denied the petition of certiorari for review of the 9th U.S. Circuit Court of Appeal’s denial of cy pres 
settlement challenge. See Marek v. Lane, 571 U.S. ___ (2013), https://h2o.law.harvard.edu/cases/4170. In Marek, the 
district court approved a USD 9.5 million class action settlement relative to the so-called Beacon program part of 
Facebook's advertisement system (that automatically reported user “personally identifiable” information to Facebook). 
The class action was brought against Facebook and companies that used the program alleging violation of federal and 
state privacy laws.  As per the settlement, USD 6.5 million of the USD 9.5 million award “entailed the establishment 
of a new charitable foundation that would help fund organizations dedicated to educating the public about privacy,” a 
foundation in which a Facebook representative would be one of its three board members. Id. In his statement added to 
the Supreme Court’s decision, Chief Justice Roberts noted that although agreeing with the Court’s decision to deny 
the petition for certiorari, “what the respective roles of the judge and parties are in shaping a cy pres remedy [and] 
how closely the goals of any enlisted organization must correspond to the interests of the class” amongst other 
“fundamental concerns” should be addressed by the Court as “[t]his Court has not previously addressed any of these 
issues.” Id.              
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concur with the opinion that class action involving cy pres is not necessarily the best nor perhaps 

the most appropriate legal vehicle to resolve disputes of this type. 

At present, the U.S. Supreme Court is considering a petition for certiorari of Perryman v. 

Romero, 906 F.3d 747 (9th Cir. 2018), pet. for cert. docketed, (Feb. 15, 2019) (No. 18-1074), 

which case matter involved the relaying of private payment information to the marketing and 

advertising company Encore Marketing International upon an “Accept” click by class member 

consumers on e-commerce company Provide Commerce Inc. website’s pop up of a “Thank you” 

gift. Upon receipt of the relayed information, Encore Marketing enrolled class members in a 

rewards program, charging their credit/debit cards an activation fee and then a monthly fee. Under 

the settlement terms of the class action, a “non-reversionary cash fund” would issue refunds and 

an additional purchase credit and after attorney’s fees (USD 8.7 million) and administrative costs 

(USD 3.5 million) are paid “any remaining funds [would be] distributed as a cy pres award to San 

Diego State University, the University of California at San Diego, and the University of San 

Diego School of Law ‘for a chair, professorship, fellowship, lectureship, seminar series or similar 

funding, gift, or donation program . . . regarding internet privacy or internet data security.’” 

Although it vacated the USD 8.7 million attorney’s fee award, the appellate court panel upheld the 

district court’s approval of the use of cy pres as a non-abuse of discretion, which decision is now 

under class action member objector challenge.347  

The Perryman case has a direct similarity to the previously mentioned Google class action 

situation. The class members were only awarded USD 250,000 in settlement, with USD 8.7 

million going to attorney’s fees (later vacated on appeal) and with a USD 3.2 million cy pres 

award to local third party San Diego universities on the basis of providing programs related to 

internet privacy or internet data security.  One obvious criticism is that in this case the “intent” 

element of the cy pres doctrine relating to redressing the injury to the class action members has 

been diverted to award independent third party university funding. 

 
347 Brian Perryman, Petitioner v. Josue Romero, et al., Case Number 18-1074, Docketed Feb. 15, 2019, 
https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docket/docketfiles/html/public/18-1074.html, Hunt v. 
Perryman (In re Easysaver Rewards Litig.), 906 F.3d 747 (9th Cir. 2018), https://casetext.com/case/hunt-v-perryman-
in-re-easysaver-rewards-litig-1. 
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These two cases illustrate some of the present legal activity surrounding the problems with 

inclusion of cy pres in class actions. The Frank v Gaos case, although not resolved by the 

Supreme Court, has nevertheless resulted in substantive legal opinion on the matter.  

In its Frank v. Gaos Brief for the United States as Amicus Curiae348 Supporting Neither 

Party,349 the Solicitor General of the United States350 first expressed that the U.S. government has 

a substantial interest in the resolution of the question of whether “a class action settlement that 

distributes settlement funds to non-parties on a cy pres theory” should be approved as “fair, 

reasonable, and adequate,” noting that it had participated in multiple cases before the U.S. 

Supreme Court involving class-action rules and practices351 and highlighting that it had issued a 

memorandum (in 2017) directing the Department of Justice that it, inter alia, may not enter into cy 

pres settlements.352 It then enumerated “many of the principles underlying that decision [as] 

relevant to the question presented in [Frank v. Gaos],” the three main principles of which are 

 
348 Cornell Law School, Legal Information Institute, Amicus Curiae, https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae. 
(“Frequently, a person or group who is not a party to an action, but has a strong interest in the matter, will petition the 
court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision. Such briefs are 
called `amicus briefs.`”).    
   
349 United States, Brief for the United States as Amici Curiae Supporting Neither Party, In re Petrobras Securities 
Litigation, July 2018, https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-961/54428/20180716192524453_17-
961%20nsacUnitedStates.pdf. 
 
350 Cornell Law School, Legal Information Institute, 28 U.S. Code § 1715. Notifications to Appropriate Federal and 
State Officials, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1715. (“Under 28 U.S.C. 1715, Notifications to 
appropriate Federal and State officials, class-action defendants seeking court approval of settlements must notify the 
Attorney General or other designated federal official of the settlement terms.).  Under the Class Action Fairness Act of 
2005,  “notice of class action settlements [must] be sent to appropriate state and federal officials […] so that they may 
voice concerns if they believe that the class action settlement is not in the best interest of their citizens.” S. REP. 109-
14, 2005 U.S.C.C.A.N. at p. 5, https://www.congress.gov/109/crpt/srpt14/CRPT-109srpt14.pdf. “[N]otifying 
appropriate state and federal officials ... will provide a check against inequitable settlements. Notice will also deter 
collusion between class counsel and defendants to craft settlements that do not benefit the injured parties.” Id. at p. 35. 
  
351 See note 101, supra, at p. 2 citing Tyson Foods, Inc. v. Bouaphakeo, 136 S. Ct. 1036 (2016), Campbell-Ewald Co. 
v. Gomez, 136 S. Ct. 663 (2016) and Amgen Inc. v. Connecticut Ret. Plans & Trust Funds, 568 U.S. 455 (2013) as 
examples.  
   
352 Office of the Attorney General, “Memorandum for all Component Heads and United States Attorneys, 
Prohibition on Settlement Payments to Third Parties,” June 5, 2017, https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/971826/download. (Effective immediately, Department attorneys may not enter into any agreement on 
behalf of the United States in settlement of federal claims or charges, including agreements settling civil litigation, 
accepting plea agreements, or deferring or declining prosecution in a criminal matter, that directs or provides for a 
payment or loan to any non-governmental person or entity that is not a party to the dispute [….] This policy applies to 
civil and criminal cases litigated under the direction of the Attorney General and includes civil settlement agreements, 
cy pres agreements or provisions, plea agreements, non-prosecution agreements….”). 
 

https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1715
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summarized below and are important principles regarding the inappropriateness of cy pres award 

in class actions (underlined for content emphasis): 

• “Cy pres relief provides no direct compensation to members of the plaintiff class [,] a 

significant ´red flag´ [as] the plaintiffs’ injuries are the basis for the lawsuit. Class members 

are ’presumptively’ entitled to a share of the ‘funds generated through the aggregate 

prosecution of [their] claims,’ which are typically released by the settlement.”353 “The 

private causes of action aggregated in [the] class action — as in many others — were created 

by Congress to allow plaintiffs to recover […] damages for their injuries.”354 Cy pres 

distributions are permissible only if they redress plaintiffs’ injuries and only if there is no 

non-arbitrary way to distribute settlement funds to allegedly injured class members.”355  

 

• “Cy pres settlements exacerbate ´the perennial risk of collusion’ between the parties 

at the expense of absent class members.”356 By “allowing the parties or the court to select 

the recipients of charitable contributions, cy pres relief opens the door to apparent favoritism 

toward entities with which the parties or the court have prior affiliations, such as an alma 

mater or favorite local charity.”357    

• “Applying the cy pres doctrine to class-action settlements […] has no basis in history 

or equity practice.”358 Such a settlement “often arises when the parties agree to cy pres 

relief, which ´permits a court to distribute unclaimed or non-distributable portions of a class 

action settlement fund to the “next best” class of beneficiaries for the indirect benefit of the 

class.’”359 Cy pres “evolved in trust law from the absence of specific direction.”360 “It is 

 
353 See Brief for the United States, note 101 supra at p. 18 citing, inter alia, ALI Principles § 3.07 cmt. b, at p. 218, 
and Klier v. Elf Atochem N. Am., Inc., 658 F.3d 468, 474 (5th Cir. 2011) (Jones, J., concurring). 
 
354 Id. at p. 20 quoting In re Baby Prods. Antitrust Litig., 708 F.3d 163, 173 (3d Cir. 2013).   
355 Id. at pp. 10 and 11. 
 
356 Id. at p. 19 citing Rhonda Wasserman, Cy Pres in Class Action Settlements, 88 S. Cal. L. Rev. 97 (2014) at p. 123.
              
357 Id. at p. 20 citing Wasserman at pp. 124-125 and nn. 116-120 (citing examples); See Frank v. Gaos note 88 
supra at p. 30 (discussing appearance of potential self-dealing by counsel in the case). 
358 Id. at p. 17. 
 
359 Id. at p. 5 quoting Frank v. Gaos, note 88 supra at p. 7 and citing William B. Rubenstein, Newberg on Class 
Actions (5th ed. 2014) at pp. 238-242. 
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inherently dubious to apply a doctrine associated with the voluntary distribution of a gift to 

the entirely unrelated context of a class action settlement.”361 Although “cy pres remedies 

´are a growing feature of class-action settlements´ […] such settlements are irreconcilable 

with the logic of cy pres as historically understood. Because the need for cy pres arose only 

when a donor’s intent was frustrated, there was no such thing as a voluntary cy pres 

agreement or award.”362  

 

Petrobras Cy Pres Award Analogy in the Brazil Context 

 

One of the three limited exceptions to the aforementioned Office of the Attorney General 

DOJ memorandum, which prohibits Department attorneys from entering into any agreement on 

behalf of the United States in settlement of federal claims or charges, including agreements 

settling civil litigation, accepting plea agreements, or deferring or declining prosecution in a 

criminal matters,363 is that said prohibition does not apply to “restitution to a victim […] that […] 

directly remedies the harm that is sought to be addressed, including […] harm […] from official 

corruption.”364 On September 26, 2018, the DOJ entered into a three-year non-prosecution 

agreement (NPA) with Petrobras,365 bringing to a close the DOJ and SEC public investigations 

against Petrobras that had preceded the filing of In re Petrobras Securities Litigation.366 

 
 
360 Id. at p. 17 quoting Rubenstein supra note 111 at p. 238. 
 
361 Id. quoting Klier supra note 105 at p. 480 and citing Mirfasihi v. Fleet Mortg. Corp., 356 F.3d 781, 784 (7th Cir. 
2004) (explaining that a cy pres class-action settlement is “badly misnamed”). 
 
362 Id. 
 
363 See Memorandum supra note 104.  
 
364 Id. 
 
365 Stanford Law School, Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse, Case Information, In Re Petróleo Brasileiro 
S.A. - Petrobras, Documents, United States Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section and the United 
States Attorney's Office for the Eastern District of Virginia, Non-Prosecution Agreement (Sept. 26, 2018), 
http://fcpa.stanford.edu/fcpac/documents/5000/003744.pdf. 
 
366 See Reuters, Update 2 - Brazil’s Petrobras says received U.S. SEC subpoena for documents (Nov. 24, 2014), 
https://www.reuters.com/article/us-brazil-petrobras-sec/brazils-petrobras-says-received-sec-subpoena-for-documents-
idUSKCN0J826G20141124. 
  



 

248 
 

According to the NPA, from the total criminal penalty of USD 853.2 million Petrobras would pay 

USD 85.320 million to the DOJ and the SEC each and to “complete” its “payment obligations to 

the United States” would pay the remaining USD 682.560 million (80%) to “the Brazilian 

authorities.”367  

On the following day, September 27, 2018, the SEC settled its enforcement action against 

Petrobras. The settlement covered Petrobras’ violations of the FCPA’s internal controls and 

books-and-records provisions, as well as violations related to misstatements in its SEC filings.368 

Subsequent to the DOJ and SEC settlements, on January 23, 2019 Brazil's Federal Prosecution 

Service (MPF) Car Wash Task Force entered into an agreement with Petrobras to define how “the 

remaining amount to the Brazilian authorities” would be applied.369 Said agreement determined 

that half of the funds will be allocated to social and educational programs to promote citizenship 

and integrity in Brazil's public sector.370 The agreement also stated that the other half of the funds 

will be used to compensate B3 Petrobras investors with legal suits or arbitration against Petrobras 

in course up to October 8, 2017.371 

 
367 See note 117 supra at p. 6.  
 
368 Petrobras agreed to pay USD 933,473,797 – USD 711,000,000 in disgorgement plus USD 222,473,797 in 
prejudgment interest – reduced by any payment made to the In re Petrobras Securities Litigation class action 
Settlement Fund. The cease and desist also stipulated the same terms of the DOJ Agreement as to Petrobras, also 
agreeing to pay a monetary penalty of USD 853,200,000, ten percent of which will be paid pursuant to the non-
prosecution agreement Petrobras entered into with the DOJ. Petrobras will receive credit for up to USD 682,560,000 
“of any payment made in agreement with the Brazilian authorities as described in the non-prosecution agreement with 
the Department of Justice.” Securities and Exchange Commission, In the Matter of In Re Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras, Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings Pursuant to Section 8a of The Securities Act of 1933 and 
Section 21c of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, and Imposing a Cease-and-Desist Order, 
Administrative Proceeding File No. 3-18843, (Sept. 27, 2018), https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/33-
10561.pdf, at p. 9. 
 
369 Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Paraná, Força Tarefa, Acordo de Assunção de 
Compromissos, Firmado entre Ministério Público Federal e a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Relacionado ao 
Non-Prosecution Agreement entre Petrobras e DoJ e à Cease-and-Desist Order da SEC (Jan. 23, 2019), available at 
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/acordo-fundo-petrobras/view. 
 
370 According to the agreement, 50% (fifty percent) will be directed to societal investment in projects, initiatives and 
institutional development of entities and groups of accredited entities, with educative ends or not, that reinforce the 
combat of the Brazilian Society against corruption. Id. at p. 5. 
 
371  The other 50% (fifty percent) is designated to the satisfaction of possible judgments or settlements with 
shareholders that invested on the Brazilian stock market (B3) and had legal suits or arbitration against Petrobras in 
course up to October 8, 2017.  Id. at p. 6. 
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On March 15, 2019, Brazilian Supreme Court Justice Minister Alexandre de Moraes 

granted the injunction brought by the office of the Prosecutor General of the Republic (PGR) to 

suspend the agreement between Petrobras and the Car Wash Task Force prosecutors, determining 

that the amounts judicially deposited by Petrobras via the DOJ and SEC settlements should be 

blocked and remain in judicial deposit until such time as the Brazilian Supreme Court definitively 

decides on the matter of their exact destination.372 Despite the ratification of its agreement by the 

13th Federal Court of the State of Paraná, the Brazilian Supreme Court Justice concurred with the 

PGR that the Task Force had overstepped its bounds in assuming administrative and financial 

obligations without constitutional right to do so.373   

On September 17, 2019, Brazilian Supreme Court Justice Minister Alexandre de Moraes 

ratified a September 9, 2019 agreement between the PGR, the President of the House of 

Representatives, and the Attorney General of the Union.374 Under this new agreement, the 

amounts deposited by Petrobras are destined for “education” (BRL 1,601,941,554.97) 375 and the 

“combat of forest fires.” (BRL 1.06 billion).376 

    

Class Action in Brazil 

In Brazil the large class action settlement in the U.S. courts against Petrobras, one of the 

industrial giants of Brazil, was big news in the press and on television and was discussed 

extensively. However, class actions in Brazil are very rare and not well understood (often being 
 

372See Supremo Tribunal Federal, Liminar Deferida, available at 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5650140. 
 
373 Constitutional separation of powers violation under Article 2 and Article 60 § 4, III of the Constitution of the 
Federative Republic of Brazil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) No. 958. The 
Governing Board of the House of Representatives had also made similar argumentation to the Brazilian Supreme 
Court via Reclamação (RCL) No. 33.667. 
 
374 A Procuradora-Geral da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Advogado-Geral da União, e, na 
Qualidade de Intervenientes, o Presidente Do Senado Federal e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, STF - 
ADPF 568 e RCL 33.667 - Requerimento Conjunto para Destinação dos Valores, Acordo Sobre a Destinação dos 
Valores (Sept. 17, 2019), https://www.conjur.com.br/dl/alexandre-homologa-acordo-destinar.pdf. 
 
375 Infant education initiatives, entrepreneur, innovation and science, science education and applied technologies 
initiatives. Id. at p. 2. 
 
376 The prevention, oversight and combat of deforestation, forest fires and crimes against the environment within 
Brazil's Legal Amazon region. Id. at pp. 2-3. 
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considered an “American thing”) and the legal situation with them is rather tenuous. There are 

legal undercurrents in Brazil surrounding class action litigation and the Petrobras case has been a 

prime exhibit as it involves a huge Brazilian company, was initiated through actions in Brazil and 

brings out fundamental legal questions of shareholder rights and equal justice in Brazilian law that 

still have to be resolved.377  

Brazilian companies are now introducing forced arbitration clauses into their bylaws so 

they can directly circumvent any possible class action litigation. Petrobras has done this in Brazil 

through a shareholder referendum the validity of which, on technical grounds, was upheld in 

Brazilian court.378 Consequently, as it stands, Petrobras cannot be subject to shareholder class 

action in Brazil. This of course relates to Petrobras shares bought on the Brazilian exchange (B3), 

subject to Brazilian securities law. Brazilian investors that have been financially harmed, cheated 

and lied to by a proven corrupt and criminal management in Petrobras, a hitherto totally respected 

major Brazilian company, have essentially no legal class action recourse in Brazil. It is the 

Brazilian investors in Petrobras that invested in the Petrobras ADR instruments, subject to U.S. 

law, that were able to join class action litigation against Petrobras in the U.S. legal system. It is 

sadly ironic that the Brazilian investors with ADRs were able to obtain settlement against 

Petrobras in the U.S. courts but other (perhaps equal value) Brazilian investors without ADRs are 

denied access to any redress in Brazil. This has opened up the question of shareholder rights and 

equal justice in Brazil as an ongoing issue, with proposals and efforts to better define and change 

the laws relating to class action. 

The Petrobras Class Action Cy Pres Award 

 
377 U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Class Action Evolution: Improving the Litigation Climate in Brazil 
(Aug. 2014), https://www.instituteforlegalreform.com/research/class-action-evolution-improving-the-litigation-
climate-in-brazil. This article clearly describes the intricacy of class action law in Brazil and illustrates why, in 
practical situations relating to shareholder rights, class action in Brazil essentially does not exist. Id. at p. 24 
(“Experience from abroad offers a number of examples that would help improve Brazilian legislation in two main 
areas: the need to establish the predominance and superiority of collective issues, and the need to initially verify 
whether a class action is admissible.”). 
378 See Associação dos Investidores Minoritários – Aidmin v. Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, Public Civil Action 
(Abusive Practices) Proceeding nº 1106499-89.2017.8.26.0100, 6th Central Civil Court, Court of Justice of São Paulo 
(Decided Jul. 04, 2018, Judge Lúcia Caninéo Campanhã presiding).      
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To quote from the In re Petrobras Securities Litigation Amended Stipulation and 

Agreement of Settlement:  

The Settlement Administrator will use its best efforts to administer 

and distribute379 the entirety of the Net Settlement Fund to the extent 

that it is equitably and economically feasible […] until the Claims 

Administrator, in consultation with Class Counsel, has determined 

that further distributions would not be cost effective. Once such 

determination has been made, then such unclaimed balance shall be 

contributed by the Escrow Agent to an appropriate non-profit 

organization selected by Class Counsel, with approval by the Court, 

in which Class Counsel shall not have any financial interest or other 

affiliation.380  

 ‘Although laudable in theory,”381 the In re Petrobras Securities Litigation court`s 

unclaimed balance award provides relief only “imperfectly, […] substituting for direct 

compensation an indirect benefit that is at best attenuated and at worse illusory.”382  

 
379 “On August 30, 2019 the judgment of the United States District Court for the Southern District of New York was 
affirmed, which approved the Proposed Settlement and determined objections to the Plan of Allocation to be without 
merit. See Univs. Superannuation Scheme Ltd. Emps. Ret. Sys. v. Bueno (In re Petrobras Sec. Litig.), 18-2120 (L) (2d 
Cir. Aug. 30, 2019). On September 24, 2019, the District Court`s Order Granting Authorization to Distribute the Net 
Settlement Fund was granted, approving the proposed distribution plan stated in the September 20, 2019 Claim 
Administrator’s Declaration of the Claims Administrator in Support of Class Representatives’ Motion for Approval of 
Distribution Plan. See Order Granting Authorization to Distribute the Net Settlement Fund, Case 1:14-cv-09662-JSR, 
Document 975, filed September 24, 2019, and Claim Administrator’s Declaration of the Claims Administrator in 
Support of Class Representatives’ Motion for Approval of Distribution Plan, Case 1:14-cv-09662-JSR, Document 
970, filed September 20, 2019. According to the Claim Administrator Epiq’s Declaration, “[a]s of September 11, 
2019, Epiq has completed the processing of 264,587 Proofs of Claim that were received in connection with the 
Settlements through January 31, 2019, and has determined that 62,182 are acceptable in whole or in part.” Id. at p. 24. 
“The provisionally accepted Claims represent a total of $8,635,548,734.71 in Recognized Claims calculated in 
accordance with the Court-approved Plan of Allocation.” Id. at p. 25. In general summary, “[p]ursuant to the Court-
approved Plan of Allocation, Epiq will calculate each Authorized Claimant’s pro rata share of the Net Settlement 
Funds based on the amount of the Authorized Claimant’s Recognized Claim in comparison to the total Recognized 
Claims of all Authorized Claimants” Id. “After Epiq has made reasonable diligent efforts to have Authorized 
Claimants cash their Initial Distribution and Final Distribution checks, Epiq will conduct a supplemental distribution 
of the Net Settlement Fund.” Id. at p. 28. Additional distributions may occur “until no funds remain in the Net 
Settlement Funds [sic].” Id. at p. 29. 
 
380 See Amended Stipulation and Agreement of Settlement; supra note 42 at pp. 32-33.    
  
381  Wasserman, supra note 108 at p. 97. 
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Conclusion 

In the In re Petrobras Securities Litigation settlement there are some disturbing elements 

that are perhaps not fully appreciated. As described, there appears to have been a serious failure in 

the Notification process as a result of which it is quite conceivable that many thousands of valid 

shareholder claimants (relating specifically to Brazil and outside the USA) were not even notified 

of the proceedings, were not included in the class action, and therefore were denied legal redress. 

Also as described, there has been a considerable cy pres type award (USD 682.56 million) 

in the Petrobras NPA settlement with the US DOJ and SEC resulting from which there has been a 

somewhat farcical failure in applying the basic cy pres doctrine. The “intent” of cy pres award has 

been subverted to finance Brazilian infant education and combat forest fires. 

The Petrobras Class Action cy pres award portends no better. Overall there are, therefore, 

aspects of this historic Petrobras settlement that may not warrant unreserved, enthusiastic, 

celebration. 

 

  

 
 
382 Baby Prods. 708 F.3d, supra note 106 at p. 173. 
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A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: UM PANORAMA DO DEBATE 

Rodrigo Brandão383 
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383 Professor-Adjunto de Direito Constitucional da UERJ (graduação, mestrado e doutorado). Doutor e Mestre em 
Direito Público pela UERJ. Procurador do Município do Rio de Janeiro. 
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3.3 As condições “interpretativas” 

a) Introdução 

b) O modelo kelseniano 

c) O modelo “neoconstitucionalista” 

d) Conclusão 

4. CONCLUSÃO: SISTEMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS HIPÓTESES DE JUDICIALIZAÇÃO 

DA POLÍTICA  

 

1. PANORAMA DO FENÔMENO 

 

Embora o controle de constitucionalidade tenha sido por muito tempo praticamente uma 

peculiaridade do regime político norte-americano, pode-se dizer que, atualmente, este mecanismo 

se globalizou, na medida em que 158 de 191 sistemas constitucionais possuem a positivação 

formal de algum instrumento de jurisdição constitucional.384  

Note-se que a primeira onda de afirmação da judicial review se deu logo após a fundação 

dos Estados Unidos, com a prolação do caso Marbury v. Madison (1803), pois, muito embora 

houvesse antecedentes importantes, Marbury foi o primeiro caso em que o órgão de cúpula de um 

sistema judiciário forneceu a justificativa-padrão para a declaração da inconstitucionalidade de leis 

e atos normativos. A segunda onda, apesar de ter como precedente importante a Constituição 

austríaca de 1920 (que instituiu um Tribunal Constitucional à moda de Kelsen), somente ganhou 

volume no segundo pós-guerra, especialmente com a redemocratização de países recém-saídos de 

regimes fascistas na Europa (p. ex. Alemanha, Itália, Portugal e Espanha), e com a reconstrução 

constitucional de países descolonizados (i. e., Índia). Por fim, já nas duas últimas décadas do 

século XX, surge uma terceira onda de expansão do controle de constitucionalidade, em virtude da 

 
384GINSBURG, Tom. The global spread of Constitutional review. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. 
Daniel; CALDEIRA, Gregory A. The Oxford handbook of law and politics. New York: Oxford University Press, p. 
81.  
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reconstitucionalização de países latino-americanos libertos das ditaduras-militares (década de 

1980), e de países ex-comunistas, com o esfacelamento da União Soviética (década de 1990).385 

Estudos de ciência política da década de 1990 perceberam que a habitual previsão do 

controle de constitucionalidade nas Constituições da segunda metade do século passado foi 

acompanhada de uma expansão global do Poder Judiciário,386 com uma consequente 

judicialização da política, assim compreendido o processo pelo qual as Cortes e os juízes passam 

a dominar progressivamente a produção de políticas públicas e de normas que antes vinham 

sendo decididas (ou, como é amplamente aceito, que devem ser decididas) por outros 

departamentos estatais, especialmente o Legislativo e o Executivo.387 Cuida-se, portanto, de um 

processo de transferência do poder de tomar decisões sobre determinadas questões de alta 

conotação política em favor dos juízes, e em detrimento dos legisladores e do chefe do Executivo. 

Corroboram o fenômeno análises de direito comparado feitas recentemente, na medida em 

que revelam a judicialização de questões de alta política, muitas das quais consistem em 

controvérsias nucleares que definem (e frequentemente dividem) toda a comunidade política. A 

judicialização de questões de alta política (mega politics) inclui algumas subcategorias: processo 

eleitoral; fiscalização de prerrogativas típicas do Executivo, como no âmbito macroeconômico ou 

de segurança nacional (i. e., o afastamento do que é conhecido na teoria constitucional como 

“doutrina das questões políticas”; dilemas fundamentais de justiça restaurativa; corroboração 

judicial de transformações do regime político; e, sobretudo, a judicialização da formação da 

 
385GINSBURG, Tom. The global spread of constitutional review. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. Daniel; 
CALDEIRA, Gregory A. The Oxford handbook of law and politics. New York: Oxford University Press, p. 82/88. 
Convém destacar, contudo, que a expansão de instituições contramajoritárias responsáveis pela proteção dos direitos 
humanos não se restringiu às Constituições nacionais. Ao revés, como resposta à lógica de descartabilidade do ser 
humano verificada pelo extermínio de 11milhões de pessoas pela Alemanha nazista, o segundo pós-guerra 
impulsionou o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, afigurando-se o Tribunal de 
Nuremberg um marco fundamental de duas premissas básicas da internacionalização dos direitos humanos: a 
limitação da soberania nacional e o reconhecimento de que o indivíduo tem direitos protegidos no âmbito 
internacional. Posteriormente, a Carta das Nações Unidas (1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos (1966), e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(1966), além de diversos tratados subsequentes, e da criação de órgãos de monitoramento, dentre os quais o recém-
criado Tribunal Penal Internacional, agregaram volume e valor ao referido processo. 
386O estudo precursor sobre o mapeamento do fenômeno é a obra coletiva organizada por C. Neal Tate e Torbjörn 
Vallinder, intitulada The global expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995. 
387TATE, C. Neal. Why the expansion of judicial power. In: TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. The global 
expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995, p. 28. A outra vertente da “judicialização 
da política” se refere à incorporação de procedimentos e de modos de decidir tipicamente jurídicos por fóruns de 
decisão não judiciais. Todavia, dados os objetivos do presente artigo, iremos nos ater a primeira vertente.  
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identidade coletiva e da nação e de conflitos sobre a própria definição - ou raison d’etre - da 

política enquanto tal, provavelmente o tipo mais problemático de judicialização do ponto de vista 

da teoria constitucional.388 

  As tentativas de elaboração de teorias explicativas da “expansão global do Poder 

Judiciário” apresentam enormes dificuldades, destacando-se as diferentes culturas jurídicas e o 

fato de os processos de reconstitucionalização terem ocorrido em cenários distintos, como a 

reconstrução política após a Segunda Guerra Mundial (Alemanha e Itália), a independência em 

relação à antiga metrópole (Índia e países africanos), a transição de regime ditatorial para 

democrático (América Latina e Europa Continental), a evolução de regimes comunistas para 

democracias constitucionais de livre-mercado (Leste Europeu), a incorporação de tratados 

internacionais ao direito interno (incorporação da Convenção Europeia de Direitos Humanos pela 

Dinamarca e pela Suécia).389 

De qualquer sorte, não se pretende aderir a uma única teoria explicativa da “expansão global 

do Poder Judiciário”, não só por desbordar dos propósitos do trabalho, mas também por 

concordarmos com Tom Ginsburg no sentido de que tais teorias são “raramente exclusivas”, na 

medida em que cada uma delas traz fatores que, embora impulsionem, de fato, a expansão do 

Poder Judiciário, podem conviver em um mesmo sistema constitucional com elementos que 

tenham igual efeito, presentes em outra teoria.390 Assim, no próximo tópico serão expostas as 

principais teorias acerca do fenômeno, e, em seguida, será proposta uma sistematização dos 

principais fatores que estimulam a expansão do Poder Judiciário. 

 

2. Teorias sobre a expansão do Judiciário 

 

 
388HIRSCHL, Ran. The judicialization of politics. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. Daniel e CALDEIRA, 
Gregory A. The Oxford handbook of law and politics. New York: Oxford University Press, p. 123. 
389HIRSCHL, Ran. Towards juristrocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 
Cambridge: Harvard University Press, 2007, p. 7/8. 
390GINSBURG, Tom. The global spread of constitutional review. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. Daniel 
e CALDEIRA, Gregory A. The Oxford handbook of law and politics. New York: Oxford University Press, p. 88. 
Por exemplo, as duas explicações-padrão vinculam a expansão do Judiciário à ampliação da “consciência de direitos” 
e à previsão de mecanismos institucionais de divisão do poder nos planos horizontal (separação dos poderes) e vertical 
(federalismo). Ora, os casos dos Estados Unidos, da Alemanha e do Brasil apresentam ambas as características. 
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Pois bem. A propósito das razões que suscitaram a expansão do Poder Judiciário, 

tradicionalmente se digladiavam as teorias conceitualistas e funcionalistas.391 Exemplo das 

primeiras é a noção, fortemente compartilhada no direito constitucional, de que a expansão do 

Judiciário é uma decorrência da positivação de direitos fundamentais no bojo das Constituições 

nacionais e dos tratados internacionais a partir da Segunda Guerra Mundial, e, sobretudo, do 

surgimento de uma “cultura de direitos”.392 Assim, a maior prova desta “revolução dos direitos” 

seria conceber a democracia não mais como sinônimo de “regra da maioria” - a qual, como 

constatado nas experiências traumáticas dos regimes autoritários que grassaram na primeira 

metade do século passado, pode degenerar-se em tirania da maioria - mas como “democracia 

constitucional”, que pressupõe o respeito aos direitos das minorias.393 Os juízes, insulados do 

processo majoritário, seriam os “guardiães”, por excelência, da Constituição.  

 Uma variação importante dentro do espectro das teorias conceitualistas vislumbra a 

judicialização como uma importante medida de limitação do poder em um Estado amplo. Parte do 

pressuposto da drástica queda na confiança nos governos tecnocráticos e na direção da economia 

pelo Estado, com a consequente preocupação em limitar as discricionariedades legislativa e 

administrativa e, de modo geral, de restringir toda concentração de poderes em órgãos específicos. 

Todavia, não se quer que o Estado se demita do exercício de funções chamadas para si a partir do 

advento do constitucionalismo social. Assim, a melhor medida para a garantia de um Estado 

amplo, mas, ao mesmo tempo, respeitoso aos direitos individuais e à democracia, ou, em outras 

palavras, a solução da tensão entre demandas pró-governo e antigoverno394 se dá com a difusão 

do poder e dos instrumentos de fiscalização recíproca (dentre os quais se destaca o controle de 

 
391Além delas, há ainda os modelos econômico-institucionais, que consideram o desenvolvimento da 
constitucionalização e do Poder Judiciário como mecanismos aptos a mitigar problemas de ação coletiva, 
especialmente para a viabilidade de políticos firmarem “compromissos críveis” em face de investidores de capital. 
Com efeito, duas condições críticas para o desenvolvimento econômico seriam leis estáveis reguladoras do mercado e 
um sistema jurídico que proteja a propriedade privada. A “constitucionalização” e a “judicialização” são vistas, 
portanto, como instrumentos de proteção da propriedade privada, da estabilidade das relações jurídicas e da 
obrigatoriedade dos contratos, fornecendo a segurança necessária para serem estimulados os investimentos financeiros 
no respectivo país.   
392Cf. EPP, Charles. The rights revolution. Chicago: Chicago University Press, 1998. 
393DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the american Constitution. Cambridge: Harvard 
University Press, 1996. 
394KAGAN, Robert. American courts and the policy dialogue: the role of adversarial legalism. In: Making policy, 
making law: an interbranch perspective. MILLER, Mark C. & BARNES, Jeb (Ed.). Washington, DC: Georgetown 
University Press, 2004, p. 33. 
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constitucionalidade), nos quais haja o acesso a grupos de interesse minoritários marginalizados no 

processo político.395 

 Já as teorias funcionalistas afirmam que a “judicialização” decorre de uma questão 

estrutural do sistema jurídico, como, por exemplo, a existência dos múltiplos pontos de veto (veto 

points) em um sistema político fortemente descentralizado. Assim, o federalismo e mecanismos 

mais rígidos de separação de poderes, como o presidencialismo - já que, quando comparado ao 

parlamentarismo, apresenta maior divisão do poder político entre o Legislativo e o Executivo - 

fomentam a expansão do Judiciário, tendo em vista que este departamento estatal terá que agir 

como terceiro imparcial na resolução de conflitos entre os demais “Poderes” ou entre os Estados-

membros e a União.396 Nos países em que foram concebidas agências reguladoras semiautônomas 

no âmbito de processo de descentralização da Administração Pública, além de o juiz ser 

frequentemente chamado a resolver problemas de coordenação entre elas, um Judiciário ativo seria 

necessário para conter as tendências expansivas das agências reguladoras em face dos direitos 

individuais e das competências de outros órgãos estatais.397 

 Para além desta dicotomia tradicional entre conceitualistas e funcionalistas, novas teorias 

têm surgido mediante a exploração de um intrigante paradoxo: tendo em vista que o Judiciário 

depende dos outros “poderes” para o cumprimento das suas decisões e para que a sua interpretação 

da Constituição se mantenha no futuro (pois não tem a espada nem a chave do cofre), a sua 

expansão só é possível se contar com a aceitação, expressa ou tácita, dos demais departamentos 

estatais. Todavia qual seria o interesse dos grupos políticos que ocupam o Legislativo e o 

Executivo em tolerar um fenômeno que, ao menos aparentemente, reduz o seu poder político?398 

O foco, portanto, não mais se coloca em uma cultura de direitos ou em um arranjo institucional 

caracterizado pela forte divisão do poder, mas na atuação estratégica de grupos politicamente 

relevantes (daí tais concepções poderem ser agrupadas sob o rótulo de “teorias estratégicas”). 

 
395SHAPIRO, Martin. The success of judicial review. In: Constitutional dialogues in comparative perspective. 
KENNEY, Sally J.; REISINGER, William M.; REITZ, John C. (Ed.). New York: St. Martin Press, 1999, p. 193/220. 
396ACKERMAN, Bruce. The rise of world constitutionalism. Connecticut, Yale Law School Occasional Papers, 
Second Series, n. 3, 1997. 
397SHAPIRO, Martin; STONE SWEET, Alec. On law, politics and judicialization. New York: Oxford University 
Press, 2002. 
398GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in asian cases. USA: Cambridge 
University Press, 2003, p. 23; HIRSCHL, Ran. Towards juristrocracy: the origins and consequences of the new 
constitutionalism. Op. cit., p. 211/212. 
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Enfim, desloca-se a atenção da ideologia e da estrutura do sistema político, para os interesses de 

grupos políticos e para os conflitos sociais, econômicos e políticos concretamente existentes em 

uma comunidade estatal.399 

Importantíssima concepção que segue esta esteira é a compreensão da expansão do poder 

das Cortes como uma espécie de seguro político, da lavra de Tom Ginsburg, segundo a qual os 

grupos políticos, assim como os investidores financeiros, possuiriam uma “aversão ao risco” (no 

caso, de derrota eleitoral). O professor da Universidade de Illinois considera existir uma relação de 

direta proporcionalidade entre incerteza eleitoral e expansão do Poder Judiciário, de maneira que, 

quanto maior for o temor dos grupos políticos relevantes de perderem as eleições, maior será o seu 

incentivo à constitucionalização e à judicialização. Isto porque as Constituições impõem limites 

materiais ao processo majoritário - cuja efetividade será zelada pelo Judiciário -, evitando que o 

jogo político seja do tipo em que “o vencedor leva tudo.” Desta forma, a constitucionalização 

serve como um escudo de proteção aos perdedores no processo político, uma espécie de seguro 

contra os riscos de uma derrota eleitoral, pois tende a garantir-lhes que as regras básicas do 

processo democrático e um núcleo mínimo da sua “proposta política” não serão alterados em favor 

do grupo majoritário, já que estarão “entrincheiradas na Constituição”.400 

 Assim, o fator fundamental para a expansão do Judiciário é a “incerteza política futura”, de 

modo que, em sistemas políticos nos quais haja um partido dominante que concentre boa parte do 

poder político a tendência é que se privilegie a flexibilidade constitucional e a restrição à judicial 

review. Caso, ao contrário, se tenha um sistema em que vários grupos competem pela vitória 

eleitoral, apresentando significativo grau de difusão do poder, a tendência é a opção por um nível 

maior de rigidez constitucional e a ampliação da judicial review. Daí se vê que há uma propensão 

natural a que o Judiciário e a democracia avancem juntos. Explica-se: se a alternância dos grupos 

políticos no poder e a incerteza eleitoral são características básicas das democracias bem 

ordenadas e também da expansão do Judiciário, pode-se dizer que uma das causas principais para 

a ampliação dos poderes dos juízes foi a expansão – também global – da democracia.401 

 
399HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Op. cit., p. 38. 
400GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in asian cases. Op. cit., p. 21/34. 
401GINSBURG, Tom. The global spread of constitutional review. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. Daniel; 
CALDEIRA, Gregory A. The Oxford handbook of law and politics. New York: Oxford University Press, p. 91. 
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 Efetivamente, a incerteza eleitoral consiste em relevante fator de expansão do Judiciário. 

No âmbito específico dos processos de reconstitucionalização de países recém-saídos de regimes 

autoritários, podem ser comparados os casos, por um lado, da Espanha e de Portugal, que no 

período de transição apresentavam forte difusão de grupos políticos, e, por outro lado, o da Grécia, 

que teve uma transição para a democracia dominada por um único partido (Nova Democracia, 

liderado por Constantine Karamanlis). Embora os três países tivessem a mesma tradição do direito 

romano-germânico e as transições tenham sido muito próximas, Espanha e Portugal adotaram um 

modelo forte de controle de constitucionalidade, enquanto a Grécia foi um dos poucos países 

europeus que não adotou qualquer instrumento neste sentido.402 

 A bem da verdade, atualmente há um grande consenso doutrinário acerca da vinculação 

entre a expansão da democracia e a ampliação do controle de constitucionalidade, ainda que as 

virtudes e os vícios do fenômeno comportem interpretações distintas. Enfocando a questão de 

forma crítica, Ran Hirschl, após a análise de um grande número de decisões constitucionais dos 

órgãos de cúpula dos sistemas judiciários israelense, neozelandês, canadense e sul africano, 

formulou a sua controvertida teoria da expansão do Judiciário como reflexo de uma atuação 

concertada entre elites políticas, econômicas e judiciais que, embora se mantenham hegemônicas, 

encontram-se ameaçadas. Hirschl assevera que, diante da recente representação política de grupos 

historicamente discriminados, em virtude da universalização do sufrágio, dos serviços 

educacionais, da difusão da informação etc., a deliberação majoritária no Parlamento não mais 

representa uma tranquila garantia de vitória às elites.  

Assim, seria promovida uma mudança à la Lampedusa: altera-se radicalmente o desenho 

institucional, substituindo-se a supremacia parlamentar pela supremacia judicial, para que tudo 

continue exatamente igual ao que era antes, notadamente no que se refere ao uso do poder político 

como instrumento de preservação do status quo. Este seria o objetivo da constitucionalização: a 

retirada de princípios caros às elites do processo majoritário - já que as elites não mais dominam o 

Parlamento -, com o escopo de usar a retórica da legalidade e da imparcialidade presentes no 

processo judicial, e, sobretudo, o acesso especial das elites ao Judiciário, para a imunização 

 
402HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Op. cit., p. 
39/40. 
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daqueles princípios em face de mudanças desejadas pela maioria, enfim democraticamente 

representada.  

Com efeito, Hirschl descreve da seguinte maneira a alvitrada interação entre as elites 

políticas, econômicas e judiciais: Especificamente, eu sugiro que o aumento do poder das Cortes 

através da constitucionalização é mais bem-entendido como um produto da interação estratégica 

entre três grupos-chave: elites políticas ameaçadas, que tentam preservar ou aumentar a sua 

hegemonia através do insulamento do processo político em geral, e preferências políticas em 

particular, das vicissitudes do processo democrático enquanto elas professam o seu apoio à 

democracia; elites econômicas, que consideram a constitucionalização de direitos, especialmente 

da propriedade e demais liberdades econômicas, como mecanismos que estabelecem limites à 

ação governamental e uma agenda favorável ao mercado e aos negócios; elites judiciais e 

Supremas Cortes, que buscam aumentar a sua influência política e reputação internacional.403 

 Um dos exemplos usados por Hirschl para ilustrar a sua tese foi a posição assumida a 

respeito do controle de constitucionalidade pela minoria branca integrante do Partido Nacional na 

África do Sul. Enquanto prevaleceu o apartheid, e, por óbvio, a minoria branca pôde confiar no 

processo majoritário, o regime era o da supremacia do Parlamento, tendo uma emenda 

constitucional de 1958 vedado expressamente o controle de constitucionalidade, além de o 

Presidente Paul Kruger ter afirmado que tal mecanismo era um princípio inventado pelo Diabo e o 

Judiciário ter feito muito pouco pela redução das iniquidades do regime. Quando não mais se 

mostrou viável manter o apartheid através da repressão, Hirschl afirma que a minoria branca, 

repentinamente, se “converteu” à doutrina dos direitos fundamentais e do constitucionalismo, e 

passou a sustentar a introdução do controle de constitucionalidade esperando preservar 

privilégios.404 

Ademais na solução de questões políticas profundamente controvertidas nos países 

analisados, especialmente a tensão entre valores seculares e religiosos em Israel, inerente à 

cláusula constitucional que qualifica o país como “um Estado Democrático e Judaico”, a posição 

de Quebec na Federação canadense, as questões de justiça reparatória em favor da população 

negra na África do Sul pós-apartheid e em relação à população indígena (maoris e aborígenes) na 
 

403HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism..Op. cit., p. 12. 
404Ibid., p. 91/92. 
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Nova Zelândia e no Canadá respectivamente, os órgãos judiciais se mostraram fortemente 

inclinados a decidirem tais conflitos com base nas metanarrativas e nos interesses das elites.405 

 Contudo, tais teorias não são exclusivas, antes iluminam elementos distintos que fomentam 

- para o bem e/ou para o mal - a expansão do Poder Judiciário. Desta forma, um sistema 

constitucional pode apresentar elementos inerentes a teorias conceitualistas, funcionalistas e 

estratégicas em diferentes medidas, circunstância que se revela importante para aferir o nível de 

expansão do Poder Judiciário e, sobretudo, a quem esse fenômeno vem beneficiando: o povo em 

geral ou elites políticas e econômicas que eventualmente tenham acesso especial ao Judiciário. 

Portanto, na próxima seção serão sistematizados os fatores que estimulam a judicialização da 

política. 

 

3. AS CONDIÇÕES PARA A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

3.1 As condições políticas 

a) A democracia e o pluralismo político 

 

 Há significativo consenso doutrinário no sentido de que a principal causa para a expansão 

do Judiciário é a afirmação da democracia. Há aqui intrigante paradoxo: embora recorrentemente 

criticado no sentido de ser antidemocrático, o controle de constitucionalidade é, sobretudo, um 

produto da democracia, e tende a expandir-se em compasso com a sua ampliação. Desta forma, na 

prática a relação que se verifica entre democracia e controle de constitucionalidade se pauta pela 

sinergia, e não pela mútua exclusão. Com efeito, as democracias bem ordenadas fomentam a 

expansão do Judiciário por diversas razões.  

 Destaque-se, inicialmente, o fato de as ondas de afirmação do controle de 

constitucionalidade no século XX terem sido, em regra, antecedidas de processos de  

democratização dos respectivos países.406 Além disso, Ginsburg, após ampla pesquisa empírica, 

concluiu que a força do partido dominante- assim compreendida a diferença de cadeiras obtidas 

 
405Ibid., p. 171/172. 
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pelo primeiro e pelo segundo partido (ou coalizão) na primeira eleição após a 

reconstitucionalização do país - consiste em elemento fundamental para a ampliação das 

atribuições do Judiciário no momento de elaboração da nova Constituição. Assim, quanto maior 

for a força do partido dominante - e consequentemente a concentração do poder político - no 

momento da transição para a democracia, menos amplo tenderá a ser o controle de 

constitucionalidade, e quanto menor for a força do partido dominante - e, portanto, mais dividido 

estiver o poder - na transição, mais amplo deverá ser o controle de constitucionalidade.407 

 Além dos casos referentes aos processos de reconstitucionalização na Espanha, em 

Portugal e na Grécia, há diversos outros casos que ilustram a forte influência entre a fragmentação 

do poder político e a expansão do Poder Judiciário, não apenas no momento de elaboração de uma 

nova Constituição, mas também ao longo da vigência de uma determinada Carta. Por exemplo, a 

Suprema Corte japonesa adotou linha jurisprudencial severamente autorrestritiva nos 38 anos em 

que o Partido Liberal Democrático se manteve no poder, o qual inclusive ignorou decisão daquela 

Corte que declarara inconstitucional lei que estabelecia os distritos eleitorais japoneses.408 No 

México, por sua vez, houve substancial aumento do poder da Suprema Corte em 1994, 

precisamente no momento em que o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o 

país por décadas a fio, passou a dividir a sua influência política com grupos rivais, os quais 

tomaram o poder em 2000.409 

 Uma importante teorização sobre a relação entre a fragmentação do poder político e a 

expansão do Poder Judiciário foi levada a cabo por Tom Ginsburg em sua “teoria do seguro 

eleitoral”. Conforme antes explicitado, Ginsburg parte da premissa de que a democracia aumenta a 

incerteza eleitoral, de maneira que grupos políticos temerosos de perder as futuras eleições terão 

fortes incentivos em estimular a “constitucionalização” para que sejam impostos limites materiais 

ao poder do grupo vitorioso, evitando que as eleições se tornem um jogo em que o “vencedor leva 

tudo”.  

 
406 Conferir HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Op. 
cit., p. 31/32. 
407GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in asian cases. Op. cit., p. 60/64. 
408Ibid., p. 98. Uma das principais razões para o partido ter se mantido tanto tempo no poder era, exatamente, a falta 
de atualização da lei de distritos eleitorais, que não acompanhou os fluxos demográficos do campo para as zonas 
urbanas. 
409HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Op. cit., p. 42. 
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Enfocando-se o fenômeno sob a melhor luz, tem-se a garantia de que o Judiciário zelará (i) 

pela proteção às regras do jogo eleitoral para evitar tentativas de “virada de mesa” pelo grupo que 

se encontra no poder, e (ii) pela intangibilidade de um consenso político mínimo, de maneira a que 

todos os grupos (razoáveis) se vejam minimamente reconhecidos no projeto constitucional. Assim, 

a garantia de lisura das regras eleitorais e da preservação do núcleo básico da sua “proposta 

política” mesmo no caso de derrota eleitoral, tende a manter os perdedores vinculados ao projeto 

constitucional, desestimulando soluções extraconstitucionais.410 

 Note-se, ademais, que em regimes de forte difusão do poder político são produzidos dois 

efeitos importantes: a necessidade de o Judiciário resolver conflitos de coordenação entre 

entidades semiautônomas (“poderes”, entes federativos, agências reguladoras etc.), e de dirimir 

questões políticas controvertidas nas quais não há consenso na coalização majoritária (p. ex., 

aborto, anistia de crimes ocorridos no regime anterior etc.). Ademais, a fragmentação da 

coalização governamental dificultará reações políticas à decisão judicial sobre a matéria (i. e., 

através de emenda constitucional superadora da decisão), de maneira que as dificuldades de 

decisão e de reação pelas instâncias majoritárias em questões fortemente controvertidas 

pavimentam o caminho para a expansão do Judiciário.  

Sem embargo, não há garantia de que sejam retiradas do processo deliberativo majoritário 

apenas as regras básicas do jogo democrático e um consenso político mínimo, antes podendo ser 

imunizados privilégios, interesses corporativos e visões de mundo particulares ameaçadas pela 

universalização do sufrágio, como sugere Hirschl. A única forma de saber se a 

“constitucionalização boa” supera a “ruim” é através da análise dos resultados concretos de uma 

determinada experiência constitucional, que, muito provavelmente, contará com ambos os 

elementos em diferentes medidas. De qualquer sorte, parece inequívoco que a alternância 

eleitoral e a fragmentação do poder fomentam a expansão da “constitucionalização” e da 

“judicialização” - seja para o bem, seja para o mal. 

 

b) Federalismo e separação entre os poderes 

 
 

410GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: Constitutional Courts in Asian cases. Op. cit. 
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 As teorias funcionalistas sustentam, com propriedade, que a divisão vertical (federalismo) 

e horizontal (separação dos poderes) do poder político gera maior fracionamento em seu exercício, 

daí decorrendo frequentes conflitos de atribuições entre entes federativos e departamentos estatais, 

que, em regra, se convolam em conflitos constitucionais dirimidos pelo Judiciário (normalmente 

pelo seu órgão de cúpula). Bruce Ackerman considera que o cenário federalista é um dos padrões 

fundamentais para o atual fenômeno de afirmação de constitucionalismo (rígido) mundial. Com 

efeito, trata-se de caso standard de afirmação do controle de constitucionalidade a situação em 

que um grupo de Estados delega um complexo de funções para um embrionário centro, o qual 

tenta afirmar a tese de que leis contrárias ao “tratado” são inválidas (inconstitucionais). Se a 

Suprema Corte aceitar essa perspectiva, o tratado começa a convolar-se em Constituição.411 

 A jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, de Marbury v. Madison até a 

Lochner Era, comprova o vínculo estreito entre federalismo e controle de constitucionalidade. De 

fato, as principais decisões tomadas pelo Tribunal em matéria constitucional no período visaram a 

consolidar o federalismo norte-americano, por exemplo: em Cohens v. Virginia (1821) a Suprema 

Corte decidiu pela sua competência para julgar recursos interpostos de decisões de Cortes 

estaduais em que o Estado fosse parte; em Fletcher v. Peck (1810) declarou, pela primeira vez, 

uma lei estadual inconstitucional; em McCulloch v. Maryland (1819) afirmou que o Congresso 

Nacional dispunha de poderes implícitos, inclusive para conceder isenção tributária para um banco 

nacional etc.412 

 A separação de poderes, ao também promover o fracionamento do exercício do poder 

político, pode, assim como o federalismo, gerar problemas de coordenação entre os departamentos 

relativamente independentes que são, em regra, solucionados pelo Poder Judiciário. Como salienta 

Ackerman, assim como a criação de poderes independentes no centro e na periferia aumenta a 

necessidade funcional de um juiz relativamente imparcial coordenar a dinâmica de interação 

institucional, o mesmo acontece com a criação de um Presidente poderoso e de um Legislativo 

independente.413 

 
411ACKERMAN, Bruce. The rise of world constitutionalism. Connecticut, Yale Law School Occasional Papers, 
Second Series, n. 3, p. 4, 1997.  
412GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in asian cases. Op. cit., p. 93. 
413ACKERMAN, Bruce. The rise of world constitutionalism. Op. cit., p. 14. 
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A importância da separação de poderes para a expansão do Judiciário pode ser comprovada 

mediante a comparação entre as estruturas administrativas de que se valeram os Estados europeu e 

norte-americano para levarem a cabo as crescentes atividades a seu cargo: enquanto na Europa 

foram construídas burocracias administrativas centralizadas, nos Estados Unidos se optou por uma 

estrutura altamente descentralizada e fundada em direitos, nos quais os juízes desempenhavam 

uma função muito mais relevante do que os seus colegas europeus na resolução de problemas de 

coordenação entre as agências reguladoras e na contenção de eventuais atos arbitrários que 

prejudicassem direitos individuais. Desta feita, a tradição liberal norte-americana de desconfiança 

em qualquer concentração de poderes, com a consequente adoção de um arranjo institucional 

fortemente descentralizado e rights-based, para que um governo com amplas atribuições não se 

convolasse em tirano, consistiu em importante fator para o avanço da judicialização naquele 

país.414-415 

 Note-se, por fim, que os “conflitos de coordenação” que costumam ser deslindados pelo 

Judiciário se referem não apenas a “conflitos positivos”, em que dois ou mais entes públicos se 

julgam competentes para a prática de um ato, mas também aos “conflitos negativos”, em que entes 

se atribuem reciprocamente a competência para a prática de um ato. Hipótese frequente da última 

situação ocorre com a negativa de instituições politicamente legitimadas se pronunciarem sobre 

temas altamente controvertidos na sociedade, diante do temor de que qualquer posição assumida 

lhe cause sérios danos eleitorais.416  

 

c) Ineficiência e perda de confiança do povo nos políticos e nas instituições majoritárias e 

fortes esperanças depositadas no Judiciário 

 

 
414KAGAN, Robert. American courts and the policy dialogue: the role of adversarial legalism. In: Making policy, 
making law: an interbranch perspective. MILLER, Mark C. & BARNES, Jeb (Ed.). Washington, DC: Georgetown 
University Press, 2004. p 33. 
415Somente com os movimentos de privatização ocorridos a partir da década de 1980, a Europa adotará uma 
burocracia administrativa mais descentralizada, favorecendo a expansão do Judiciário na seara específica do controle 
da validade dos atos administrativos. Ver MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: 
eficiência e legitimidade. São Paulo: Singular, 2006. 
416TATE, C. Neal. Why the expansion of judicial power. In: TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjörn. The global 
expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995, p. 32. 
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 As Constituições contemporâneas atribuem ao Estado multifárias atividades, de maneira 

que, se as instituições majoritárias não conseguem realizá-las de forma efetiva e adequada à luz da 

visão do povo e dos líderes de grupos de interesse - em virtude, por exemplo, de conflitos na 

coalizão majoritária acerca de assuntos profundamente conflituosos, trancamento da pauta do 

Legislativo pela pendência de aprovação de medidas urgentes, ou mesmo pela desconfiança do 

povo acerca das suas virtudes -, há uma tendência natural de os cidadãos em geral e os grupos de 

interesse mobilizarem o Judiciário com vistas à realização da sua agenda política.  

Conforme salienta, com propriedade, Neal Tate, quando o público e líderes de grupos de 

interesse e de organizações sociais importantes consideram que as instituições majoritárias estão 

imobilizadas, só atendem ao próprio interesse, ou mesmo são corruptas, não é surpreendente que 

aceitem a transferência de poderes políticos ao Judiciário, que tem reputação de expertise e 

retidão, possuindo igual ou maior legitimidade que os administradores públicos e os legisladores. 

Na verdade, tal tendência deve apenas ocorrer quando se reputar que as instituições judiciais têm 

maior respeito e legitimidade do que outros entes governamentais.”417 

 

3.2 As condições institucionais 

a) Catálogo de direitos 

 

 Parece natural que o surgimento de uma cultura política de direitos fundamentais seja 

facilitada em países que contenham um catálogo de direitos,418 sobretudo quando a sua 

superioridade em face de leis for garantida pelo controle de constitucionalidade. Assim, há uma 

tendência de que, quanto mais ampla for a Carta de Direitos e as garantias da sua eficácia, maior 

será a sua judicialização.  

Quanto à amplitude, note-se que a tradicional noção dos direitos fundamentais como 

direitos do indivíduo a exigirem abstenções estatais vem sendo consideravelmente alargada com a 

 
417TATE, C. Neal. Why the expansion of judicial power. In: TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjörn. The global 
expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995, p. 30/31. 
418VALLINDER, Torbjörn. When the courts go marching in. In: TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjörn. The 
global expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995. 
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afirmação dos direitos sociais prestacionais e dos direitos difusos e coletivos, caracterizados, 

respectivamente, pela dimensão positiva e pela titularidade coletiva. Quanto à sua eficácia, é bem 

de ver que os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira “geração” têm se afirmado 

como parâmetros de aferição da constitucionalidade de leis, mesmo quando descritos em normas 

mais vagas (princípios), assumindo inclusive eficácia bloqueadora em face de emendas 

constitucionais em determinados países (Alemanha, Portugal, Brasil, Índia etc.).419 

Todavia, a existência de um catálogo constitucional de direitos fundamentais é uma 

condição facilitadora, porém não necessária, para a judicialização da política.420 Há exemplos de 

aplicação significativa de direitos fundamentais pelo Judiciário - inclusive como um limite ao 

processo majoritário - em países cujo catálogo constitucional está contido em uma lei, e não em 

um documento formalmente constitucional. Israel ilustra bem o exposto: seguidor da tradição 

britânica da commom law, Israel não possui uma Constituição escrita e dogmática; ao revés, onze 

“Leis Fundamentais” compõem o núcleo da sua Constituição não escrita e histórica. Em 1992 

foram editadas duas novas “Leis Fundamentais”, intituladas “Dignidade Humana e Liberdade” e 

“Liberdade de Profissão”.  

Em 1995, a Suprema Corte israelense produziu a sua versão de Marbury v. Madison: 

refere-se ao caso United Mizrahi Bank, no qual o Tribunal pela primeira vez declarou 

inconstitucional uma lei do Parlamento israelense (Knesset), que exonerara assentamentos 

agrícolas de pagar elevados débitos que possuíam em face dos principais bancos locais, sob o 

argumento de violação à propriedade. Depois disto, a Suprema Corte se tornou um agente político 

fundamental em Israel, decidindo algumas das questões políticas mais importantes do país, como a 

controvérsia sobre quais imigrantes são considerados judeus (e, assim, podem gozar dos 

 
419 A par destes fatores, passou-se a considerar que os direitos fundamentais se consubstanciam não apenas em direitos 
subjetivos, mas apresentariam também uma dimensão objetiva: enquanto normas de maior densidade moral da 
Constituição, verdadeiras reservas de justiça, teriam o potencial de irradiar-se para além da relação jurídica vertical 
entre indivíduo e Estado para a qual foram originariamente concebidos, aplicando-se às relações travadas entre 
particulares, e penetrando nos diversos ramos do direito infraconstitucional, notadamente através da atribuição de 
sentido concreto às cláusulas gerais. Sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e a sua aplicação às relações 
privadas, ver SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 
p. 133/173. 
420TATE, C. Neal. Why the expansion of judicial power. Op. cit., p. 28. 



 

269 
 

respectivos benefícios governamentais), e o complexo equilíbrio entre os valores seculares e 

religiosos em uma sociedade que se autointitula um Estado Democrático e Judaico.421 

 

b) Controle de constitucionalidade e seu perfil 

b.1) Acesso e uso das Cortes por grupos de interesse e por partidos de oposição. Atos 

impugnáveis no controle de constitucionalidade 

 

 O acesso à jurisdição constitucional tem variado bastante ao redor do mundo, desde a 

adoção de mecanismos mais restritivos, como o modelo original do Tribunal Constitucional 

austríaco que limitava o acesso aos governos federal e estaduais - convolando-se, basicamente, em 

instrumento de proteção do federalismo - até sistemas bastante elásticos, como é o caso do 

controle abstrato na Hungria, que conferiu legitimidade ao cidadão em geral. De qualquer forma, 

os modelos principais de legitimação são os seguintes: apenas órgãos governamentais (Áustria 

1920 e França até 1974), órgãos governamentais e minorias legislativas (França após 1974, 

Bulgária e Romênia), órgãos governamentais e qualquer Corte (Taiwan e Polônia até 1997), 

órgãos governamentais, qualquer Corte e cidadãos (Alemanha), e órgãos governamentais, 

minorias legislativas e entidades da sociedade civil (Brasil após 1988).422 

 Contudo, a questão fundamental é a seguinte: quanto maior for o acesso, maior a tendência 

à judicialização da política. Exemplo singular do exposto é dado pelo caso francês: enquanto a 

legitimidade se manteve restrita a órgãos governamentais, a atuação do Conseil Constitutionnel 

permaneceu vinculada à fiscalização da observância pelo Legislativo e pelo Executivo da divisão 

do poder normativo estabelecida na Constituição de 1958 entre o domínio da lei e do regulamento, 

reduzindo, basicamente, a sua atuação a questões ligadas à separação entre os poderes (sobretudo 

para evitar invasões do Legislativo no domínio do regulamento). Todavia, após a aprovação da 

emenda constitucional de 1974, que possibilitou que um grupo de, no mínimo, 60 deputados 

 
421HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Op. cit., p. 22. 
422GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in asian cases. USA: Cambridge 
University Press, 2003, p. 38. 
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provocasse Conseil Constitutionnel, a sua atuação cresceu bastante em volume e importância, 

inclusive na seara de proteção dos direitos fundamentais.423 

 Especial atenção, contudo, deve ser conferida à concessão de legitimidade a entidades da 

sociedade civil e a minorias parlamentares (ou partidos minoritários), visto que tal fator torna o 

Judiciário uma nova frente de batalha para os derrotados nas arenas políticas, estimulando a 

contestação em juízo de normas jurídicas ambíguas. Tem-se, assim, um cenário em que o direito é 

caracterizado pela contínua disputa entre grupos de interesse a respeito da “correta” interpretação 

de um dispositivo constitucional ou legal, denominado por Robert Kagan adversarial legalism.424 

 Além da legitimidade, outro aspecto fundamental à análise do acesso à Corte se refere aos 

atos passíveis de impugnação no controle de constitucionalidade, na medida em que, quanto mais 

amplo for o rol dos respectivos atos, maior o estímulo à judicialização (p. ex., aferição apenas de 

atos normativos ou também de atos concretos; análise somente de atos primários ou também dos 

secundários; exame, ou não, de normas anteriores à Constituição; aplicação, ou não, da doutrina 

da insindicabilidade judicial das questões políticas etc.).425 

 

b.2) Efeitos da decisão de inconstitucionalidade 

 

 Quanto aos efeitos subjetivos da declaração de inconstitucionalidade, eles poderão ser 

gerais (erga omnes e vinculantes) ou inter partes. Os primeiros implicam a invalidação da lei, de 

maneira que a decisão produz efeitos não apenas para as partes do processo, mas para todos os 

destinatários da norma constitucional (efeito erga omnes), vinculando, inclusive, os órgãos 

 
423Ver ROUSSEAU, Dominique. Droit du contentieux constitutionnel. 7e édition. Paris: Montchrestien, 2006. 
424KAGAN, Robert. American Courts and the policy dialogue: the role of adversarial legalism. In: Making policy, 
making law: an interbranch perspective. MILLER, Mark C. & BARNES, Jeb (Ed.). Washington, DC: Georgetown 
University Press, 2004, p. 3/13. Conforme salienta Ernani Carvalho “a judicialização da política é um processo que se 
alimenta de interesses econômicos e sociais centrais, que por sua vez estruturam o sistema político. De fato, o 
desenvolvimento e a expansão dos direitos em geral, até mesmo dos direitos políticos, foram mais propriamente obra 
de pressões e luta das organizações sociais, do que obra de devoção de atores altruístas. Portanto, os grupos de 
interesse passam a considerar e/ou utilizar a possibilidade de veto dos tribunais para a realização dos seus objetivos.” 
CARVALHO, Ernani Rodrigues de. Em busca da judicialização da política no Brasil: apontamentos para uma nova 
abordagem. Revista de Sociologia Política, n. 23, p. 118, 2004. 
425Ver, a propósito, o amplo e denso estudo de direito comparado elaborado por José Adércio Leite Sampaio. A 
Constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 191/203. 
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judiciais e administrativos responsáveis pela aplicação da norma (efeito vinculante). Os efeitos 

meramente inter partes, como o nome sugere, vinculam apenas as partes do processo, não 

impedindo a aplicação futura da lei reputada inconstitucional pelos órgãos judiciais e 

administrativos, caso, evidentemente, não forem acompanhados pela doutrina do stare decisis.426 

Trata-se, evidentemente, de solução adequada aos poderes políticos que não desejam 

significativa limitação das suas atividades pela jurisdição constitucional, não sendo por acaso 

predominantemente utilizada na América Latina ao longo do século XX. Os efeitos inter partes só 

apresentam eficácia significativa em limitar a ação governamental quando ela atinge um grupo 

pequeno de pessoas, especialmente se dotadas de um patrimônio mínimo (questões ligadas à 

propriedade, tributação, concursos públicos etc.). Todavia, atos governamentais que atinjam 

grupos difusos de pessoas, ou que tenham como destinatários pessoas com reduzido acesso à 

justiça, continuarão em boa medida isentos de um efetivo controle de constitucionalidade.427 

Assim, a condição fundamental para a expansão da judicialização são os efeitos da decisão, e não, 

propriamente, a competência (controle difuso ou concentrado) ou o modo de exercício (controle 

incidental ou abstrato).428 

 Quanto aos efeitos objetivos da decisão, parece evidente que teorias mais ampliativas, as 

quais afirmam que os precedentes da Corte Suprema vinculam os demais órgãos judiciais não 

apenas em relação ao seu dispositivo (i. e., invalidação de determinada lei, como ocorre no 

controle abstrato de constitucionalidade), mas também no que toca aos seus motivos 

determinantes (ratio decidendi), assim compreendida a norma ou a tese jurídica central que se 

extrai da solução do caso concreto,429 consistem em forte fator de fortalecimento do Judiciário.  

 
426A expressão completa é stare decisis et non quieta movere, ou seja, deixar quieto o que já foi decidido e não alterá-
lo, que consiste em um dos princípios fundamentais dos sistemas jurídicos da Common Law, segundo o qual as cortes 
inferiores estão vinculadas aos precedentes das cortes superiores. Sobre o tema, ver SCHAUER, Frederick. Precedent. 
Stanford Law Review, Palo Alto, v. 39, p. 571/605, feb. 1987. 
427GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: Constitutional courts in asian cases. Op. cit., p. 42. 
428Nada obstante, parece razoável sustentar que o controle difuso gera uma tendência à judicialização vinculada à 
consciência de direitos, pois depende da mobilização de argumentos constitucionais em lides individuais. Já o controle 
abstrato, principalmente se a legitimidade for restrita a poucas autoridades estatais, tende a vincular-se a problemas de 
coordenação ligados à separação dos poderes e ao federalismo. Ademais, o controle abstrato dá azo a uma aferição em 
tese da compatibilidade entre normas de maneira a distanciar o Judiciário da sua função típica (aplicação da lei ao 
caso concreto, para a resolução de lides), aproximando-a de uma função legislativa, de inequívoco caráter político. 
429Ver MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 118/120. 
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 Por fim, os efeitos temporais também constituem estímulo importante para a 

judicialização. Com efeito, a adoção da perspectiva norte-americana de que as decisões de 

inconstitucionalidade têm natureza declaratória e efeitos retroativos (ex tunc), de modo a invalidar 

todos os efeitos produzidos pela norma desde o seu nascedouro, constitui, naturalmente, elemento 

favorável ao fortalecimento do Judiciário. Já a solução kelseniana, no sentido de atribuir à decisão 

de inconstitucionalidade natureza constitutivo-negativa e efeitos prospectivos (ex nunc), na 

medida em que convalida os efeitos produzidos pela norma até a decisão da Corte, ameniza a 

influência da decisão judicial em favor das competências parlamentares.430 

 Todavia, mais complexa se afigura a análise dos sistemas jurídicos no quais se permite que 

o Judiciário module os efeitos temporais das decisões de inconstitucionalidade, autorizando-o a 

decidir caso a caso por efeitos retroativos ou prospectivos com base em parâmetros normativos 

fluidos (como “segurança jurídica” e “interesse social”, critérios eleitos para tal fim pelo art. 27 da 

Lei n. 9.868/1999). Na hipótese, a análise do estímulo à judicialização dependerá não apenas da 

amplitude do efeito invalidatório da decisão judicial de inconstitucionalidade sobre a norma (se 

total como na eficácia ex tunc, ou parcial no caso dos efeitos ex nunc), mas também da natureza 

da atividade de modulação dos efeitos temporais. 

 A evolução da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana contribui para esclarecer 

o exposto. Desde Marbury a natureza declaratória e os efeitos retroativos das decisões de 

inconstitucionalidade têm sido apresentadas como um corolário da supremacia da constituição 

sobre as leis, já que tal postulado conduziria à natural conclusão de que as leis inconstitucionais 

são nulas de pleno direito. Entretanto, a Corte de Warren afirmou em 1965, no caso Linkletter v. 

Walker,431 à guisa de justificar a invalidação com efeitos ex nunc de norma que dispunha sobre a 

produção de provas em processos penais, que a Constituição de 1787 não proíbe nem requer os 

efeitos retrativos.432  

Assim, a atribuição de efeitos temporais às decisões de inconstitucionalidade seria matéria 

de política judiciária, competindo à Corte decidir casuisticamente. Contudo, em Griffith v. 

 
430 Sobre os modelos norte-americano e austríaco de controle de constitucionalidade, ver CAPPELLETI, Mauro. O 
controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1999, p. 120/124. 
431381 US 618, 629 (1965). 
432TRIBE, Laurence. American constitutional law. New York: New York University Press, 2000, p. 218. 
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Kentucky (1980), uma Suprema Corte crítica ao ativismo da Corte de Warren superou Linkletter, 

tendo eliminado os limites à retroatividade em processos criminais.433 Na ocasião, o Tribunal 

retornou ao entendimento original de que lei inconstitucional é nula de pleno direito, tendo 

inclusive asseverado que é contrária à “natureza da judicial review” conceder ao Judiciário a 

atividade essencialmente legislativa de modular os efeitos temporais das decisões de 

inconstitucionalidade. 

 Há, portanto, no debate constitucional norte-americano uma tendência a associação entre, 

por um lado, ativismo judicial e atribuição ao Judiciário do poder de modular os efeitos temporais 

das decisões de inconstitucionalidade, e, por outro, autorrestrição judicial e efeitos 

necessariamente retroativos.434  

Já no Brasil, por ocasião da aprovação da Lei n. 9.868/1999, levantaram-se críticas de igual 

teor ao seu art. 27, sendo que uma das mais influentes foi a de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

no sentido de que a modulação de efeitos teria retirado a rigidez da Constituição de 1988 e 

transformado o STF em uma terceira Câmara Legislativa.435 Em resposta, os defensores da 

modulação a consideram uma natural ponderação entre princípios constitucionais (i. e., nulidade 

da lei inconstitucional v. segurança jurídica), que, além de amoldar-se às atribuições das Cortes 

Constitucionais contemporâneas, revela-se imperiosa ante a necessidade de estes Tribunais 

zelarem pelos efeitos concretos das suas decisões.436  

 Independentemente da disputa sobre a legitimidade da modulação de efeitos temporais, 

parece, de fato, haver consenso entre adeptos e críticos de que a modulação de efeitos temporais 

confere um significativo poder político ao Judiciário. Efetivamente, competirá a este departamento 

estatal analisar, caso a caso e com base em parâmetros normativos fluidos (p. ex., segurança 
 

433479 US 314 (1987). Ibid., p. 219. 
434O juiz da Suprema Corte mais apegado à literalidade da Constituição de 1787 (textualismo) deixa claro o exposto. 
Com efeito, Antonin Scalia considera que tanto críticos quanto defensores reconhecem que a técnica das decisões 
prospectivas é um instrumento prático do ativismo judicial, na medida em que viabiliza a criação consciente e 
deliberada de normas pelo Judiciário. A seu ver, a modulação de efeitos é incompatível com o Poder Judiciário, na 
medida em que consiste em atividade legislativa, a cargo do Parlamento. Ver o caso Harper et Al v. Virginia 
Department of Taxation. 509 U.S. 86 (1993). Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/509/86/case.html>. 
Acesso em 31.05.2010.  
435FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O sistema constitucional brasileiro e as recentes inovações no controle de 
constitucionalidade. RDA, 220: 1/17-2000. 
436SARMENTO, Daniel. A eficácia temporal das decisões no controle de constitucionalidade. In: SARMENTO, 
Daniel (org.) O controle de constitucionalidade e a Lei n. 9.868/1999. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 
101/139. 
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jurídica e interesse social), a partir de que momento uma lei deixará de produzir efeitos diante da 

sua incompatibilidade com norma constitucional. Embora a concessão dessa notável prerrogativa 

ao Judiciário consista, a princípio, em fator favorável à judicialização, a forma segundo a qual o 

seu órgão de cúpula a exercerá parece ser o fator decisivo para a efetiva categorização da 

modulação como um elemento de ativismo ou de autorrestrição judicial. De fato, o uso de técnicas 

de modulação (sobretudo os efeitos pro futuro) pode permitir não apenas a autocontenção do 

Judiciário, mas igualmente que o Judiciário se demita de dar a última palavra sobre determinada 

questão constitucional controvertida, participando de profícuo diálogo com outras instituições 

políticas.   

 

c) Rol de competências da Suprema Corte ou da Corte Constitucional 

 

 Parece óbvio que, quanto mais amplo for o elenco de competência da Suprema Corte ou 

Corte Constitucional, mais matérias serão retiradas do processo político ordinário e decididas pelo 

Poder Judiciário. Todavia, mais importante do que o aspecto quantitativo, parece ser o relevo 

político das matérias submetidas à Corte, inclusive porque uma forma de inviabilizar o 

funcionamento de uma Suprema Corte é dotá-la de um rol de atribuições inexequível e de reduzida 

importância.  

Atualmente, uma miríade de competências de relevo político vem sendo atribuída aos 

órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Citem-se o controle incidental e abstrato de 

constitucionalidade de atos normativos, os conflitos federativos entre a União e os Estados-

membros, processos penais em face de determinadas autoridades (Presidente, Parlamentares, 

Ministros etc.), lisura do processo eleitoral, validade de plebiscitos e referendos, ações especiais 

para a tutela das liberdades civis e dos direitos fundamentais em geral, resolução de conflitos de 

competência entre tribunais, julgamento de pedidos de extradição, execução de sentenças 

estrangeiras etc.437 Como reflexo do atual fenômeno de judicialização da política, algumas 

atribuições chamam atenção pelo seu caráter radicalmente político; por exemplo, a Constituição da 

África do Sul concedeu à Suprema Corte o poder de “certificar” o projeto de Constituição 
 

437SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Op. cit., p. 130/181. 
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elaborado por Assembleia Nacional Constituinte; a Constituição Húngara atribuiu à Corte 

Constitucional a competência para determinar a dissolução do Parlamento caso a instituição 

elaborasse, com frequência, leis inconstitucionais438 etc.   

 

d) Nomeação e investidura dos membros da Suprema Corte ou da Corte Constitucional 

 

 A definição do tempo de permanência dos membros da Suprema Corte (SC) ou da Corte 

Constitucional (CC) em seus cargos é uma das questões mais importantes de desenho institucional 

relativas ao Judiciário, na medida em que repercute diretamente no equilíbrio entre independência 

judicial e judicial accountability. Considerando-se que, a princípio, quanto mais longo for o 

período na Corte maior a liberdade de decisão do juiz, tem-se, em um ponto extremo de proteção 

da independência judicial, o modelo norte-americano, que assegura aos seus membros a garantia 

da vitaliciedade e a ausência de aposentadoria compulsória por idade, embora busque garantir 

algum nível de judicial accountability através de um duro escrutínio do candidato à vaga no 

Senado.  

No extremo oposto, situa-se mecanismo que enfatiza a necessidade de garantir a 

responsividade judicial, através da concessão de mandatos renováveis aos membros da SC ou da 

CC (i. e., Espanha), já que, por óbvio, juízes que queiram ser reconduzidos ao cargo podem se 

tornar mais sensíveis aos interesses políticos daqueles que têm poderes para realizar - e/ou 

referendar - a nomeação. Em ponto intermdiário, encontram-se os mandatos por prazo fixo e 

insuscetíveis de renovação (Alemanha: mandado de 12 anos; França: mandato de nove anos). 

Todavia, a prática política estabelecida em torno do processo de nomeação pode ser tão importante 

quanto aspectos institucionais: por exemplo, no Japão, embora haja a garantia da vitaliciedade, a 

soma da práxis política de nomeação de juristas experientes (com média de 64 anos de idade) com 

a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, faz com que o tempo médio de permanência na 

 
438HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Op. cit. 
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Corte (seis anos) seja inferior aos prazos mais comuns dos mandatos concedidos aos seus colegas 

estrangeiros.439 

 Por sua vez, o processo de nomeação dos membros da SC ou da CC também têm enorme 

importância na relação entre independência judicial e judicial accountability. No nível mais suave 

de independência judicial, encontra-se a atribuição do poder de nomear a um único órgão ou 

agente - via de regra, o Presidente da República -, ou ainda a previsão de um mecanismo de 

confirmação pelo Legislativo que, contudo, não se torne efetivo na prática política, eis que o órgão 

responsável pela confirmação se limita a uma mecânica aprovação da nomeação presidencial 

(Taiwan e Brasil). Mais à frente se situam mecanismos de efetiva cooperação entre órgãos para a 

nomeação (Estados Unidos, Hungria, Rússia), que, assim como a exigência de supermaiorias para 

a confirmação, revela-se mais propício para a proteção de minorias e para a escolha de juízes mais 

moderados, embora haja o risco de impasses no processo de nomeação/confirmação.440 

 

3.3 As condições “interpretativas” 

 

a) Introdução 

  

 Sem dúvida que a submissão de controvérsias políticas e morais ao Judiciário não é 

condição bastante para o encerramento do “ciclo da judicialização”, entendido como a efetiva 

transferência do poder decisório sobre tais questões das instituições majoritárias para o Judiciário. 

Para que tal fenômeno se ultime, é fundamental que o juiz aceite o encargo, ou, mais 

precisamente, que considere ser função típica do Judiciário a resolução destas controvérsias, 

adotando postura “ativista” na aplicação direta de princípios, no uso de complexos argumentos 

técnicos e morais, no emprego de métodos interpretativos mais fluidos do que a subsunção 

(ponderação, proporcionalidade etc.) etc. A adoção de tal postura, por sua vez, pode gerar diversos 

resultados concretos, como, por exemplo, a imposição de condutas, a revisão dos juízos do poder 

 
439GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in asian cases. Op. cit., p. 46/47. 
440Ibid., p. 42/46. 



 

277 
 

público contidos em lei, a supressão de omissões do legislador, o afastamento do sentido literal do 

texto legal etc. 

 À compreensão da mudança de postura dos juízes constitucionais na solução de questões 

fortemente políticas afigura-se relevante, preliminarmente, compreender importantes diferenças 

entre os modelos kelseniano e “neoconstitucionalistas”. 

 

b) O modelo kelseniano 

 

O modelo kelseniano de controle de constitucionalidade é delineado de forma 

extremamente reverente ao legislador. Citem-se as seguintes atenuações em relação ao tradicional 

modelo norte-americano: (i) enquanto no constitucionalismo norte-americano à decisão de 

inconstitucionalidade tradicionalmente se atribuiu natureza declaratória e efeitos retroativos, 

Kelsen lhe confere natureza constitutivo-negativa e efeitos prospectivos, preservando-se os efeitos 

produzidos pela norma antes do reconhecimento da sua inconstitucionalidade; (ii) ao invés de 

seguir o modelo difuso dos EUA, opta pelo modelo concentrado em que só o Tribunal 

Constitucional pode invalidar uma lei.441 

Além disso, Kelsen (iii) restringia a atuação do Tribunal Constitucional a uma tarefa de 

“legislador negativo”, em cujos processos lhe caberia uma análise exclusivamente da questão de 

direito afeta à incompatibilidade em tese entre normas precisas (regras infraconstitucional e 

constitucional), excluindo-se o conhecimento de fatos e interesses concretos, o que seria inevitável 

caso o Tribunal usasse como parâmetros princípios constitucionais abertos.442  

Na verdade, Kelsen não negava a importância da análise fática para a concretização de 

princípios abertos, apenas considerava que neste âmbito se colocava, em boa medida, a dimensão 

criativa da concretização da Constituição (atuação como “legislador positivo”), de maneira que o 
 

441Ao contrário da cultura jurídica norte-america, que deposita forte confiança no Judiciário e vê com naturalidade a 
criatividade judicial – traço típico da commom law -, Kelsen não comunga desta visão a respeito dos juízes ordinários. 
Na verdade, a insegurança causada pelo antiformalismo preconizado pelos adeptos da Escola do Direito Livre, o 
ativismo judicial conservador que se verificou em Weimar para a proteção da propriedade privada em face de 
tentativas mais radicais de redistribuição da riqueza, dentre outros fatores, nutriam a sua desconfiança em face dos 
juízes ordinários.  
442 KELSEN, Hans. A garantia jurisdicional da Constituição. Op. cit. 
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Tribunal Constitucional deveria deixar esse espaço livre para o exercício da discricionariedade do 

legislador.443 Desta forma, se evidencia a razão pela qual Kelsen considera que a atuação do 

Tribunal Constitucional como “legislador negativo” (vale dizer, tendo como parâmetro norma 

constitucional precisa) consiste em atividade, no essencial, vinculada à Constituição – e assim 

legítima à luz da separação entre os Poderes -, enquanto a sua atuação como legislador positivo 

seria eminentemente criativa, e, portanto, ilegítima.444 

Do exposto se pode perceber que Kelsen vincula a sua proposta de jurisdição 

constitucional a uma associação entre um conceito concreto de Constituição e um modelo 

específico de interpretação constitucional, ambos caracterizados pelo “minimalismo”. Quanto ao 

primeiro aspecto, Kelsen não cansa de repetir que a Constituição deve ser uma norma basicamente 

procedimental, e apenas até certo ponto material, ou seja, uma norma normarum, que regule 

essencialmente a estrutura do Estado e a produção de normas jurídicas, admitindo-se um restrito 

conteúdo material, vinculado, em regra, a poucos direitos fundamentais de primeira geração. Este 

é, precisamente, o conteúdo básico da Constituição como norma fundamental de garantia, cujo 

exemplo maior é a Constituição dos Estados Unidos.  

A sua proposta de interpretação constitucional se insere na tradição positivista, na medida 

em que considera que o Tribunal Constitucional deve se mover no campo determinado da 

Constituição, isto é, zelar pela adequação das leis a regras constitucionais. Já o juízo de 

compatibilidade das leis aos princípios constitucionais - a esfera indeterminada da Constituição - 

deve ser relegado à discricionariedade do legislador. Com efeito, viu-se que, caso o Tribunal 

Constitucional se utilizasse de princípios como parâmetros para o controle de constitucionalidade 

 
443PRIETO SANCHÍS, Justicia constitucional y derechos fundamentales. Op. cit., p. 85/86. 
444Veja-se eloquente manifestação de Kelsen: “Mas, precisamente no domínio da jurisdição constitucional, elas 
(princípios abstratos, como equidade, moralidade etc.) podem desempenhar um papel extremamente perigoso. As 
disposições constitucionais que convidam o legislador a se conformar à justiça, à equidade, à igualdade, à liberdade, à 
moralidade etc. poderiam ser interpretadas como diretivas concernentes ao conteúdo das leis. Equivocadamente é 
claro, porque só assim seria se a Constituição estabelecesse uma direção precisa, se ela própria indicasse um critério 
objetivo qualquer. (...) 
 Para evitar tal deslocamento de poder – que ela (a Constituição) com certeza não deseja e que é totalmente 
contraindicado do ponto de vista político – do Parlamento para uma instância estranha, e que pode se tornar 
representante de forças políticas diferentes das que se exprimem no Parlamento, a Constituição deve, sobretudo se 
criar um Tribunal Constitucional, abster-se desse gênero de fraseologia, e se quiser estabelecer princípios relativos ao 
conteúdo das leis, formulá-los da forma mais precisa possível.” Ver KELSEN, Hans. A garantia jurisdicional da 
Constituição. Op. cit., p. 126.    
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das leis, atuaria como “legislador positivo”, em deslocamento de poder (...) totalmente 

contraindicado do ponto de vista político.  

À vista de todas essas cautelas, Kelsen delineou o modelo de jurisdição constitucional 

típico do positivismo jurídico, que - reitere-se - se caracteriza por um “minimalismo 

constitucional”:445 ao lado de uma Constituição de reduzido conteúdo material, propôs uma série 

de medidas visando a promover uma restrição da atividade a cargo do Tribunal Constitucional. 

Embora não reconhecesse uma liberdade total ao Parlamento (como na tradição europeia do século 

XIX), a sua limitação apenas ao aspecto formal - e, excepcionalmente ao aspecto material -, 

preservou, na prática, a supremacia do legislador, pois a lei remanescia como o principal 

instrumento para a resolução de conflitos políticos, sociais, econômicos etc. Neste modelo, 

questionamentos a propósito da compatibilidade de leis com princípios abstratos tendiam a ser 

automaticamente descartados pelo órgão responsável pelo controle de constitucionalidade, através 

de um uso mecânico do princípio da separação dos poderes e dos seus corolários: 

discricionariedade legislativa, presunção de constitucionalidade e a doutrina da insindicabilidade 

judicial das questões políticas.446   

 

c) O modelo “neoconstitucionalista” 

 

O chamado neoconstitucionalismo trouxe mudanças significativas em relação ao modelo antes 

exposto.447 Note-se, preliminarmente, que o uso do termo “neoconstitucionalismo” tem dado azo a 

ambiguidades, vez que são considerados neoconstitucionalistas autores que, além de nunca terem 

assim se intitulado, defendem concepções incompatíveis.448 Todavia, uma característica parece ser 

essencial ao “neoconstitucionalismo teórico”: a atribuição de força normativa aos princípios 
 

445MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2004, p. 25/35.  
446Ibid., p. 229/266. 
447Sobre o tema, ver MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo: A invasão da Constituição. São Paulo: 
Método, 2008 (Coleção Professor Gilmar Mendes; v. 7), p. 41/71. 
448Cite-se Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Santiago Nino, Jürgen Habermas, Luigi Ferrajoli, Luis Prieto 
Sanchís, Gustavo Zagrebelsky etc. Cf. PULIDO, Carlos Bernal. Refutación y defensa del neoconstitucionalismo. In: 
Teoría del neoconstitucionalismo – Ensayos escogidos. Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 301; SARMENTO, 
Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In: SARMENTO, Daniel. Filosofia e teoria 
constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 113/147. 
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jurídicos, ou seja, a ideia de que os princípios constitucionais são normas jurídicas, imperativas 

aos três poderes e judicialmente sindicáveis, e que se aplicam mediante ponderação.449   

Todavia, os princípios têm um rosto de Jânus: se, por um lado, visam a reduzir a 

discricionariedade judicial nos casos difíceis;450 por outro, podem servir de base para uma atuação 

judicial sujeita a parâmetros jurídicos muito tênues. Isto porque os princípios se caracterizam por 

possuírem grau de densidade normativa bem inferior ao das regras, de maneira que na sua 

aplicação é comum não se verificar clara “predeterminação” pelo legislador dos critérios da 

decisão judicial; antes tais critérios podem ser determinados pelo próprio aplicador do direito. Há, 

portanto, um enfraquecimento da vinculação do juiz à norma jurídica (à “decisão programadora” 

do legislador), há muito considerado pressuposto da independência judicial. 

Veja-se, a propósito, a clássica conceituação de Alexy de princípios como mandados de 

otimização: (são) normas que ordenam que algo seja feito na maior medida possível dentro das 

possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Uma das teses centrais da “Teoria dos Direitos 

Fundamentais” é a de que essa definição implica a máxima da proporcionalidade, com as suas 

três máximas parciais ‒ as máximas da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito (...).451  

Portanto, a aplicação dos princípios se dá através do princípio da proporcionalidade, assim 

decomposto: (i) adequação: aptidão do meio eleito em fomentar a promoção da finalidade 

pretendida; (ii) necessidade: aferição da impossibilidade de o objetivo pretendido ser promovido, 

com a mesma intensidade, por intermédio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido; (iii) proporcionalidade em sentido estrito: sopesamento entre a intensidade 

da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito 
 

449PULIDO, Carlos Bernal. Refutación y defensa del neoconstitucionalismo. In: Teoría del neoconstitucionalismo – 
Ensayos escogidos. Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 301.  
Um inequívoco marco nesse sentido foi o célebre caso Luth, no qual o Tribunal Constitucional Alemão fixou ideias 
fundamentais ao constitucionalismo contemporâneo, ao reconhecer que os direitos fundamentais não assumem apenas 
o caráter de regras, mas também de princípios, os quais tendem a colidir, de maneira que a ponderação se revela 
necessária. Cf. ALEXY, Robert. Constitutional rights, balancing, and rationality, Ratio Iuris, v. 16, n. 02, p. 134, 
june 2003; BverfGe 198 (1958); KOMMERS. Donald. P. The constitutional jurisprudence of the Federal Republic 
of Germany. London: Duke University Press, 1997, p. 361 e ss. 
450Sobre o potencial da teoria dos princípios para suprir os déficits da teoria do direito positivista para a solução de 
casos difíceis, ver CALSAMIGLIA, Albert. Ensayo sobre Dworkin. In: Los Derechos en serio. Barcelona: Ariel, 
1997. 
451ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008 (posfácio, p. 588). 
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fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva.452 Atualmente, a 

proporcionalidade é o principal instrumento metodológico usado pelas Cortes Constitucionais para 

a aplicação de princípios, apresentando-se como uma das características fundamentais do “novo 

constitucionalismo”.453 

É evidente que a aplicação dos princípios, mediante a proporcionalidade, apresenta maior 

tendência à subjetividade do que a aplicação de regras, que se dá, normalmente, pela subsunção de 

fatos concretos à sua hipótese de incidência. Os subprincípios da “adequação” e da “necessidade” 

encerram, aliás, o típico juízo fático que Kelsen excluíra da jurisdição constitucional para evitar 

um “deslocamento de poder” em favor do Judiciário. 454 

 

d) Conclusão   

 

 Diante do exposto nos itens anteriores, o modelo kelseniano de jurisdição constitucional 

negava que o Judiciário pudesse, via de regra, revisar a valoração feita pelo legislador mediante o 

exame da sua compatibilidade material com princípios constitucionais abertos, ou mesmo se valer 

de um juízo de sopesamento de elementos fáticos (ex.: ponderação) ou técnicos (não jurídicos) na 

fiscalização da constitucionalidade das leis. Ao contrário, o controle de constitucionalidade 

consistiria em mero juízo de compatibilidade em tese entre normas (questão de direito, resolvida 

pelos cânones de hermenêutica jurídica), devendo, ademais, recair sobre o aspecto formal da 

Constituição, só se imiscuindo no aspecto material quando a lei colidisse frontalmente com 

normas constitucionais precisas (regras). Assim, o espaço indeterminado da Constituição era 

integralmente preenchido pelo legislador. 
 

452SILVA, Luís Virgílio Afonso. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, 798, p. 23/50, abril/2002. 
453SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia Journal 
of Transnational Law, v. 47 (2008), p. 74/75. Na literatura brasileira, ver BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de 
ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009; PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação 
constitucional e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006; SILVA, Luís Virgílio Afonso. O 
proporcional e o razoável. 
454Habermas, por sua vez, considera que a compreensão dos princípios como mandados de otimização geraria uma 
metodologia “frouxa”, que inclusive colocaria em risco a proteção dos direitos fundamentais, já que eles poderiam ser 
sacrificados em favor de finalidades coletivas. Não se avançará, contudo, na análise dessa crítica, pois o objetivo do 
tópico é o de apenas descrever as mudanças causadas pela adoção da teoria dos princípios em face do modelo 
anteriormente prevalecente. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. 
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 2003, v. I, p. 314/323. 
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 Todavia, uma das características essenciais das concepções “neoconstitucionalistas” 

consiste na ideia de haver uma vinculação material da lei aos direitos fundamentais, os quais 

costumam ser descritos na forma de princípios abstratos. Assim, é afirmada a “força normativa 

dos princípios”, na medida em que, assim como as regras, os princípios também são considerados 

normas jurídicas, inclusive como parâmetro de revisão da validade das leis e como fontes 

normativas aptas a fornecer a solução para casos concretos.  

Desta forma, a autocompreensão dos juízes de que a ponderação entre princípios, segundo 

um instrumental mais fluido do que a subsunção, constitui função tipicamente judicial, inclusive 

se implicar em ampla possibilidade de reexame da ponderação legislativa contida em uma regra 

jurídica, na imposição de condutas ou em distanciamento do sentido literal do texto legal, consiste 

em poderoso estímulo à judicialização. Há aqui tendência de o Judiciário avançar largamente 

sobre o espaço indeterminado da Constituição, fazendo prevalecer o seu juízo sobre o emitido 

pelos poderes políticos, principalmente se a afirmação da força normativa dos princípios não for 

acompanhada da construção de uma doutrina de autorrestrição judicial e de uma compreensão 

adequada acerca das condições e dos limites extrajurídicos à atuação do Judiciário.  

 

4. CONCLUSÃO: SISTEMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS HIPÓTESES DE JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

Como salientado por Tate e Vallinder, a judicialização da política transcendeu as fronteira 

dos EUA e hoje é um fenômeno de repercussão global.455 Não há dúvida de que a intensidade e a 

natureza do fenômeno variam de acordo com os países analisados, porém, parece haver, 

efetivamente, uma tendência fortemente compartilhada em diversos países de expansão da atuação 

do Poder Judiciário, especialmente na solução de questões tipicamente políticas. 

Para a sistematização das principais hipóteses de judicialização da política, utilizaremo-nos 

da excelente pesquisa de Ran Hirschl acerca da transferência do poder decisório às Cortes sobre 

questões nucleares para a política.456 Hirschl vislumbra as seguintes hipóteses: (i) prerrogativas 

 
455TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjörn. (Ed.). The global expansion of judicial power. Op. cit. 
456HIRSCHL, Ran. The judicialization of politics. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. Daniel; CALDEIRA, 
Gregory A. The oxford handbook of law and politics. Op. cit., p. 124/129. 
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tradicionais dos Poderes Legislativo e Executivo (p. ex., relações internacionais, política fiscal e 

segurança nacional). Vejam-se alguns casos relevantes: a Suprema Corte canadense refutou a 

aplicação da doutrina da insindicabilidade judicial das questões políticas em relação a testes de 

mísseis norte-americanos em solo canadense, assim como qualquer questão política ou 

internacional que viole a Constituição (Operation Dismantle, 1985); a Suprema Corte russa se 

julgou competente para apreciar a constitucionalidade de decreto presidencial que determinara a 

intervenção militar na Chechênia (Chechenya Case, 1995). 

Note-se ainda que a Suprema Corte israelense se julgou competente para apreciar a 

validade da construção de um muro entre os territórios israelense e palestino (West Bank barrier, 

2004); a Suprema Corte húngara invalidou parte significativa de pacote econômico que promovia 

sensíveis cortes em benefícios assistenciais e previdenciários e em direitos nas áreas da saúde e da 

educação pública, com base nos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica 

(Brokos cases, 1995); a Suprema Corte argentina considerou constitucional o chamado corralito, 

por via do qual foi promovida a total convergência da economia argentina em pesos (Corralito 

Case, 2004). 

A segunda seara se refere à (ii) corroboração judicial de mudanças de regime: (a) o 

exemplo mais emblemático foi a “certificação” do projeto de Constituição elaborado pela 

Assembleia Nacional Constituinte por parte da Suprema Corte da África do Sul, no qual pela 

primeira vez uma Corte Constitucional rejeitou um projeto de Constituição elaborado por uma 

assembleia constituinte; (b) a Suprema Corte da Coreia do Sul reinstituiu, pela primeira vez na 

história, um presidente que havia sofrido um impeachment pelo Parlamento; (c) a Corte de 

Apelação de Fiji, também de forma inédita, restabeleceu a Constituição derrubada por golpe de 

Estado (Fiji v. Prasad, 2001). 

Uma terceira área na qual também se verifica a judicialização é (iii) a fiscalização do 

processo democrático: o Judiciário tem fiscalizado não apenas a lisura do processo eleitoral, como 

também tem decidido questões relativas a financiamento partidário, propaganda eleitoral, 

definição dos distritos eleitorais, aprovação de candidaturas e, sobretudo, estabelecido o resultado 

final de eleições (Romano Prodi, Itália em 2006; Felipe Calderon, México em 2006, George W. 

Bush, EUA em 2004). 
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Note-se, ainda, forte judicialização em questões ligadas à (iv) justiça restaurativa: (a) a 

Suprema Corte da África do Sul julgou constitucional a anistia para os que confessassem crimes 

cometidos durante o apartheid (AZAPO Case, 1996); (b) as Cortes Constitucionais das ex-

repúblicas soviéticas têm julgado antigos oficiais do regime comunista por violações aos direitos 

humanos; (c) os órgãos judiciais de cúpula na Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia têm 

exercido funções destacadas na questão dos direitos das populações nativas.  

Por fim, deve-se destacar a judicialização de (v) questões que são a verdadeira razão de 

ser da política, notadamente a solução de conflitos étnicos, linguísticos e religiosos em 

sociedades profundamente divididas. Cite-se, por exemplo, (a) a atuação da Suprema Corte 

israelense na determinação dos imigrantes que devem ser considerados judeus e a sua tentativa de 

harmonizar valores seculares e religiosos em um Estado que é formalmente qualificado como 

democrático e judaico; (b) a determinação pelo Tribunal Constitucional Federal alemão do status 

da Alemanha unificada vis-à-vis a ordem supraconstitucional europeia (Maastricht Case, 1993); 

(c) a atuação da Suprema Corte canadense acerca da posição de Quebec na federação canadense, 

inclusive a sua participação no referendo de 1995 acerca da saída de Quebec da federação (a 

primeira vez na história em que um país submeteu a um Tribunal a decisão sobre a sua própria 

dissolução).     
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FEDERALISMO FISCAL E REFORMA POLÍTICA 

 Heleno Taveira Torres457 

 

 

I – Considerações iniciais 

A relação entre federalismo e reforma política é inevitável. Sem a urgência de uma 

necessária reforma política, seguramente as dificuldades para implementar uma reforma do pacto 

federativo irão se perpetuar. Urge que sejam implementada uma ordem coerente com as diferenças 

regionais, que a Constituição seja cumprida quanto ao regime jurídico das regiões, que se promova o 

desenvolvimento equilibrado do País, mas nada disso será possível sem uma vigorosa reforma 

política.  

A reforma política naturalmente trará impactos à distribuição federativa de poder. É preciso, 

portanto, eleger mecanismo que permitam determinar a representatividade da população brasileira 

na Câmara de Deputados de modo equilibrado com os fatores produtivos, distributivos da população 

e coerentes com a autonomia das unidades federativas. Não é tarefa fácil, portanto.  

O “pacto federativo”, como anota Régis Fernandes de Oliveira (Curso de Direito 

Financeiro, p. 45), “é a forma pela qual se forma e se organiza o Estado Federal. Diz respeito à 

distribuição de competências entre União, Estados-membros e Municípios.” Reside nesta noção, o 

sentido de acordo de vontades, busca de consenso pela política. A questão que desafia a todos é 

saber se temos concretamente um semelhante “pacto” entre nossos 26 estados e o Distrito Federal, 

5.565 municípios e 5 regiões, harmônico e pautado por lealdade e solidariedade. A realidade não nos 

convence.   

Nosso federalismo não se originou de um “pacto federativo” entre unidades independentes, 

da vontade do povo ou de lutas internas, para unir partes distintas (come together), mas advém de 

unidade que se viu mantida no período colonial, ao instituir as capitanias como meras partições 

administrativas; o que mais tarde seria seguido pelas províncias, da Constituição imperial de 1824, 

 
457 Professor Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP e Advogado. 
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a pretexto de assegurar a unidade nacional. Nesse contexto, o federalismo significava forma de 

proteção da unidade, além de ampliar os poderes da elite dominante a cada província que se via 

converter em Estado, pelo Decreto nº 1 da “revolução republicana”. Foi assim que, em 15 de 

novembro de 1889, o Brasil acordou unitário e dormiu uma federação, por um “federalismo 

normativo”. 

Na sua feição atual, a escolha do constituinte de 1988 confirma-se no art. 1.º, ao prescrever 

que a República Federativa do Brasil é a “união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal”, como expressão do Estado Democrático de Direito, sob os seguintes 

fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Por ser forma do Estado e expressão da sua identidade, o federalismo vê-se afirmado com 

rigidez constitucional máxima, na condição de “cláusula pétrea”, no art. 60, § 4.º, I, da CF. Assim, 

se sequer emendas constitucionais podem ser tendentes a abolir o federalismo, tanto menos leis 

infraconstitucionais, sejam estas complementares ou ordinárias, podem ter o condão de reduzir a 

capacidade organizativa do Estado.  

A reforma política coincide com o federalismo pela relevância que a democracia faz incidir 

nas escolhas constitucionais e no seu funcionamento. Como alude Alfred Stepan: “A rigor, 

somente um sistema que seja uma democracia constitucional pode proporcionar as garantias 

confiáveis e os mecanismos institucionais que ajudam a assegurar que as prerrogativas legislativas 

das unidades da federação serão respeitadas.” (STEPAN, Alfred. Para uma Nova Análise 

Comparativa do Federalismo e da Democracia. Dados.  Rio de Janeiro: 1999, v.42, n. 2.) 

Importa destacar nessa etapa que nenhuma das experiências federativas possui identidade 

com qualquer outra. O federalismo é um modelo de organização do Estado, mas cada país tem sua 

história e o sistema assume características próprias. Bem oo disse João Mangabeira: “A federação 

é uma forma de estado; um sistema de composição de forças, interesses e objetivos, variável no 

tempo e no espaço, e inerente e peculiar a cada povo.” (Em torno da Constituição, 1934, p. 21).  

Basta comparar países como Alemanha, Argentina, Suíça, Canadá, Austrália, Rússsia, México, 

Africa do Sul ou EUA; ou mesmo aqueles unitários descentralizados, como os casos da Itália, da 
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França ou da Espanha, quanto ao federalismo fiscal.  E as simetrias e assimetrias são igualmente 

cambiantes. 

Desde o nascimento do estado federal americano, na Convenção da Filadélfia, em 1787, o 

princípio da autonomia da unidade federativa teve preeminência sobre qualquer outro. Adveio 

como “necessidade de uma União como sistema geral de convivência”, na forma registrada por 

Alexander Hamilton, O Federalista (The federalist papers), quando as 13 colônias da 

Confederação cederam suas soberanias para instituição de um novo ente, que assumia a unidade 

da soberania.  

Não resta qualquer dúvida que a evolução brasileira, a partir da Constituição de 1934, dá 

mostras de distanciamento do modelo americano, pela ampliação dos poderes do ente central do 

federalismo, que passa de centrífugo a centrípeto, com o início da experiência de distribuição de 

parcela da arrecadação dos tributos para estados e municípios. Mais tarde, especialmente após a 

Constituição de 1946, o modelo brasileiro passa a ter maior influência do federalismo alemão, 

ainda que consideremos o federalismo fiscal muito mais avançado em diversos aspectos. 

O federalismo brasileiro surge com a proclamação da República, instituído pelo Decreto 1, 

de 15.11.1889 – “Art. 1.º Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo 

da Nação brasileira – a República Federativa. Art. 2.º As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço 

da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Art. 3.º Cada um desses Estados, 

no exercício de sua legítima soberania, decretará oportunamente a sua constituição definitiva, 

elegendo os seus corpos deliberantes e os seus Governos locais. (…) Art. 7.º Sendo a República 

Federativa brasileira a forma de governo proclamada, o Governo Provisório não reconhece nem 

reconhecerá nenhum Governo local contrário à forma republicana, aguardando, como lhe cumpre, 

o pronunciamento definitivo do voto da Nação, livremente expressado pelo sufrágio popular.”  

Era imprescindível vir uma mudança baseada na própria alteração do centro do poder, 

ainda que todos estivessem cientes de que isso atenderia a interesses oligárquicos. Com a 

separação de poderes, o federalismo somava controle ao poder e conferia direitos e proteção às 

liberdades, segundo as diferenças marcadamente regionais. Para a oligarquia dominante, a 

federação não poderia significar “desintegração” da unidade nacional; tampouco confundir-se com 

opção revolucionária popular.   
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Rui Barbosa defendia, então, a centralidade no federalismo, como meio retórico para 

confirmar a continuidade daquela unidade. E dizia: “Erra parlamente o pressuposto, com que 

entre nós se tem argumentado, de que centralização política e regímen federal são têrmos 

incompossíveis. Tal antinomia não existe. Pelo contrário: tão adaptáveis são entre si essas duas 

idéias, que a mais perfeita de todas as federações antigas e modernas, a mais sólida, a mais livre 

e a mais forte, os Estados Unidos, é, ao mesmo tempo, o tipo de centralização política levada ao 

seu mais alto grau de intensidade”. (BARBOSA, Rui. Federação. In: Obras Completas de Rui 

Barbosa. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1947, v. XVI. Tomo VII, p. 34.) 

Vê-se, para a implantação do federalismo, não tivemos um “pacto federativo”, que só foi 

implantado devido ao desgaste da Coroa com crises fiscais severas, ao que os ricos não 

pretendiam continuar a suportar. Daí a adesão ao federalismo, pela sede de poder das unidades 

federativas, conforme a descentralização proposta com garantia de unidade nacional. Como bem 

relata Washington Luis, em sua obra: “Na Capitania de São Vicente”, a Carta Régia de doação das 

capitanias hereditárias, não era mais do que um acordo que discriminava quais tributos, foros e 

direitos que o capitão-donatário auferia nessas terras e quais o Rei reservava para a Coroa. Por 

exemplo, à Coroa seria devido a quinta de todas as pedras e metais preciosos extraídos, 100% do 

pau-brasil etc. seja como for, a unidade já convivia com a descentralização.  

As capitanias foram, mais tarde, convertidas em Províncias, por ato de D. João VI, em 28 

de fevereiro de 1821, e todas foram mantidas pela Constituição de 1824 (“Art. 2.º O seu 

territorio é dividido em Provincias na fórma em que actualmente se acha, as quaes poderão ser 

subdivididas, como pedir o bem do Estado.”). 

Foram muitas as formas de cobranças de tributos e de repartição de rendas entre as fases de 

colônia e império, como relata Liberato de Castro Carreira, no seu clássico “História financeira e 

orçamentária do império do Brasil”, de 1889. 

No Império, como observa Antonio Roberto Sampaio Dória, a primeira discriminação de 

rendas do Brasil surge com a Lei 99, de 31 de outubro de 1835, com designação dos impostos pela 

hipótese de incidência, com 57 tipos. Mais tarde, em 1890, antes da primeira reunião da 

constituinte republicana, o governo provisório promulga os Decretos 510 e 914, ambos de 1890, 
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com a divisão das competências da União e dos Estados. (DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. 

Discriminação de Rendas Tributárias. São Paulo: José Bushatsky, 1972. p. 48- 49). 

E foi assim que o Brasil Império, um Estado unitário, sem divisões políticas e 

administrativas dotadas de autonomia, deu ensejo à descentralização política, financeira e 

administrativa dos Estados nascentes, pela conversão das capitanias, pelo Art. 2º da Constituição 

de 1891: “Art. 2.º Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município 

Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União (...).” 

Neste período da Primeira República, vivenciou-se um federalismo fiscal dualista, do tipo 

federalismo centrífugo, que ampliara os poderes dos estados federados, com mecanismos de 

integração ou de cooperação sobremodo frágeis, e sem qualquer apoio econômico da União, como 

bem explicitado pelo Art. 5.º da Constituição de 1891: “Incumbe a cada Estado prover, a 

expensas próprias, as necessidades de seu Governo e administração; a União, porém, prestará 

socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar”.  

O federalismo brasileiro atendia, assim, aos requisitos típicos de um Estado federal, como 

atribuição aos Estados-membros do poder de auto-organização, autonomia constitucional política, 

administrativa, judiciária, legislativa e financeira.  

Não obstante, a partilha de receitas foi das mais duras e injustas que a União poderia supor. 

Como relata Amaro Cavalcanti, no seu “Regime Federativo e a República Brasileira” (1899): “a 

contraprova de que a União fora muito rejudicada, senão expoliada, na partilha dos bens, rendas 

e encargos, resultantes das disposições constitucionais, temo-la, além de tudo, na situação 

financeira insustentável, a que a mesma tem chegado, em declínio sempre crescente, sobretudo, a 

datar de 1891”. Atribuia este fato às dificuldades econômicas e creditícias, mas também à partilha 

de receitas orientada fortemente pelo federalismo centrífugo que se implantara. 

Em 1926, com as reformas constitucionais da época, começam a florescer medidas 

orientadas à centralidade da União, como forma de assegurar melhor redistribuição com as 

unidades de menor poder econômico, para atenuar as diferenças regionais.  

Os Municípios, apesar da reduzida expressão política na Constituição de 1891, somente 

viriam a receber competências financeiras na importante reforma de 1926. Seabra Fagundes (A 

expansão dos poderes federais, 1970, p. 64) sintetiza, muito bem, que uma das suas funções era 
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“pôr fim ao descalabro financeiro reinante em várias unidades federadas”, motivo pelo qual a 

reforma propunha “interviesse a União nos Estados, cja incapacidade para a vida autônoma se 

demonstrasse pela cessação de sua dívida fundada por mais de dois anos”. Essa regra não seria 

recepcionada pelas Constituições de 1934 e de 1937. 

O modelo de federalismo fiscal permanecia como o “dualista” puro, ou seja, União e 

Estados arrecadavam seus impostos diretamente, sem qualquer participação, direta ou indireta, em 

imposto de alheia competência.  

Com a Constituição de 1934, surge o prenúncio de um modelo de federalismo cooperativo, 

com participação em tributos de competência diversa, mas que nunca chegou a ser implantado. O 

art. 10.º, por exemplo, admitia a partilha dos impostos novos criados pelos Estados, com entrega 

de 30% à União e 20% aos Municípios de onde tenham provindo, remanescendo 50% com o 

Estado instituidor.   

Foi com a Constituição de 1946 que nosso federalismo fiscal passou a ter o produto da 

arrecadação dos impostos federais compartilhados com Estados e Municípios, e aqueles estaduais 

com os respectivos municípios, a permitir que se possa falar do surgimento efetivo de um 

“federalismo cooperativo” no Brasil.  

Dentro dos esforços das “reformas de base”, no final de 1963, foi criada uma Comissão de 

Reforma do Ministério da Fazenda com a tarefa de reformar o sistema tributário e a administração 

tributária. Devido ao golpe militar de 1964, estes trabalhos somente foram concluídos com a 

Emenda Constitucional 18, de 01.12.1965, que trouxe a reforma do Sistema Tributário. Surgiram 

novos impostos, como o ICM, atribuído aos estados, e o IPI, com regime não-cumulativo. Foram 

criados os Fundos de Participação, de Estados (FPE) e Municípios (FPM), bem como todo um 

sistema de partilha de receitas intergovernamentais melhor apurado. Mais adiante, esta 

centralização foi ainda mais acentuada na Constituição de 1967.  

O regime perpetrado pela Constituição de 1988, finalmente, e ao longo dos seus mais de 25 

anos de vigência e sucessivas emendas, consolidou o federalismo cooperativo de Estado Social e 

equilibrado, coerentemente com os fins constitucionais do Estado, sem os excessos que haviam 

caracterizado os modelos anteriores.  
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Como se sabe, o federalismo deve perseguir a garantia de proteção das autonomias, mas 

sem perder de vista os meios para conservar a unicidade do espaço estatal e a garantia de 

permanente redução de desigualdades e de desequilíbrios entre regiões e unidades. Daí a exigência 

de um federalismo cooperativo equilibrado, como veremos mais adiante. 

O federalismo reclama ainda uma organização institucional orientada à sua implantação 

dirigida à continuidade do “pacto federativo”. I) De imediato, a base espacial que possa a ser a 

referência do “ser” estado ou município, pelo princípio da territorialidade das finanças e divisão 

entre subunidades; II), a atribuição de personalidade jurídica, como pessoas de direito público 

interno, e poderes separados e harmônicos; III), dotação de competências constitucionais que 

definam a autonomia política, administrativa e tributária; IV), sistema bicameral, para 

representação das unidades federadas, como é o caso do Senado da República, para permitir 

acordos ou estabelecer direito uniforme; V), e existência de um Tribunal Constitucional que possa 

arbitrar conflitos federativos ou resolver sobre inconstitucionalidades. 

No federalismo fiscal, três subsistemas normativos concorrem para atingir a riqueza dos 

particulares que atuam nos respectivos territórios, que são o da União, o dos estados e o dos 

municípios. Por conseguinte, é fundamental determinar as fronteiras geográficas e jurídicas que os 

separam. Os municípios integram o federalismo. Como assentara Victor Nunes Leal, no seu 

imprescindível “Coronelismo, enxada e voto” (de 1948, p. 98), “se o federalismo tem como 

princípio básico a descentralização (política e administrativa), seria perfeitamente lógico estender 

a descentralização à esfera municipal.”   

Quanto a saber se o federalismo privilegiará a concentração de poder na União ou a 

dispersão para as unidades periféricas, isso dependerá do modo como as competências serão 

observadas e distribuídas entre os entes do federalismo. 

Na ordem econômica, as funções alocativas, distributivas e estabilizadoras podem ser 

cumpridas por três formas organizativas: com centralização total, que correspondente à forma 

unitária de governo; com máxima descentralização, quando os governos locais desempenham suas 

competências fiscais com plena autonomia; ou mediante federalismo fiscal, a combinar a criação e 

aplicação de normas de competências centralizadas e de competências descentralizadas, assim 

como as fontes de recursos, e com responsabilidades fiscais compartilhadas. A descentralização 
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federal não é um valor em si. É, sim, um princípio complementar do federalismo. A unidade 

nacional, neste espaço, tem igual importância.  

Coube bem à Constituição domar os excessos que já predominaram em favor tanto do 

máximo de descentralização, a lembrar da Constituição de 1891, quanto do exagero de 

centralidade, como se viu com a Constituição de 1967. 

Quanto à afetação decisória do ente local responsável pela execução, há dois tipos de 

políticas descentralizadas: (1) reguladas: nas quais a legislação e a supervisão federais limitam a 

autonomia decisória dos governos subnacionais, estabelecendo patamares de gasto e modalidades 

de execução das políticas, são aquelas de educação e saúde. E (2) não reguladas: aquelas nas 

quais execução das políticas (policy-making) está associada à autonomia para tomar decisões 

(policy decision-making), habitação, infraestrutura urbana e transporte público. Com a 

descentralização não se deseja nem homogeneidade nem isolamento dos membros. Espera-se que 

o vínculo seja leal e cooperativo. A descentralização deve cumprir funções a serem perseguidas 

permanentemente por todos, para afastar qualquer desequilíbrio e conferir meios para o 

desenvolvimento.  

A complexidade das relações intrafederativas, notadamente as interestatais, entre os entes do 

federalismo, e as relações destes com os particulares, em conjunto, demandam na atualidade por 

maior segurança jurídica, eficiência, continuidade do Estado e integração, segundo os fins e valores 

do Estado Democrático de Direito. 

A Federação e seu federalismo fiscal é o que resulta da aplicação das normas 

constitucionais. A Constituição institui e organiza os meios tributários e fiscais necessários, para 

cumprir com o suficiente financiamento do Estado, na sua integridade.  

Como afirma Maria Hermínia Tavares de Almeida: “O federalismo fiscal constitui a 

espinha dorsal das relações intergovernamentais. A forma como os recursos fiscais e parafiscais 

são gerados e distribuídos entre os diferentes níveis de governo definem, em boa medida, as 

feições da federação.” (ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Recentralizando a federação? 

Revista de Sociologia e Política, Curitiba: 2005). 

Portanto, se o federalismo fiscal assume tão elevadas funções para caracterização do 

Estado, então o cumprimento da Constituição Financeira deve se dar em grau máximo.  
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A descentralização fiscal necessita de competências tributárias que sejam exercidas com 

rigor, na mais ampla generalidade, para alcançar a todos, e universalidade, para atingir todos os 

fatos geradores dos tributos; e de controles rigorosos, para assegurar a aplicação da legislação 

tributária, numa luta implacável contra a evasão ou a sonegação fiscal. Que se tenha adequado 

controle do endivadamento público, para não comprometer as futuras gerações e a capacidade de 

solvência da unidade estatal. Que o sistema de distribuição dos tributos compartilhados ou por 

fundos, por transferências intergovernamentais cumpra sua missão cooperativa e de equilíbrio, na 

alocação e redistribuição de recursos. A exaltação das autonomias, tão decantada pelos 

tributaristas, reclama a interdependência no espaço financeiro do federalismo. 

Em matéria financeira e orçamentária, os estados e municípios reclamam o princípio de 

suficiência financeira para atender aos gastos públicos de sua autonomia federativa. Contudo, 

como observa a cientista política Marta Arretche, “a interpretação de que os governos 

subnacionais têm excessiva autonomia está baseada na evidência empírica de que a parcela dos 

governos subnacionais na arrecadação e gasto público consolidado no Brasil é bastante elevada 

quando comparada a outras federações.” (ARRETCHE, Marta. Federalismo e Igualdade 

Territorial: Uma Contradição em Termos? DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro: 

v. 53, nº 3, 2010, p. 587 a 620.). De fato, comparativamente a outros países, o Brasil tem uma das 

mais amplas distribuições de competências fiscais para os entes locais. 

O modelo brasileiro de federalismo fiscal adotado pela Constituição de 1988 foi o de um 

federalismo cooperativo de equilíbrio, como medida de repartição de poderes na República 

(elemento político) e descentralização financeira, para realizar o dirigismo constitucional do 

desenvolvimento com redução das desigualdades sociais e regionais. Tema fundamental e que 

recebeu atenção de notáveis juristas, como Amilcar de Araujo Falcão, Sampaio Dória, Goffredo 

Telles Júnior (Goffredo Telles Jr., Discriminação constitucional de fontes de receita tributária, 

Revista de Direito Público 4:127, 1968.). 

De fato, a Constituição de 1988, ao definir nosso modelo de federalismo cooperativo 

equilibrado, sem os excessos do federalismo centrífugo de 1891 ou do federalismo centrípeto de 

1967, propõe-se a realização daqueles elevados objetivos de redução de desigualdades regionais, 

como mandam os art. 3.º, III e art. 43, bem como do desenvolvimento equilibrado. Por isso, como 
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destaca Gilberto Bercovici, a solidariedade é o principal elemento de “legitimação 

político-constitucional do federalismo”. (Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São 

Paulo: Max Limonad, 2003. p. 169). 

 O que se espera do federalismo cooperativo é a maior expansão de políticas que 

favoreçam a subsidiariedade e a descentralização entre as unidades do federalismo, como forma de 

concretização dos fins constitucionais do Estado, observada sempre a unidade das políticas 

nacionais de desenvolvimento e de redução de desigualdades regionais, sociais e econômicas. E 

que, ao mais, seja aplicado máximo rigor de responsabilidade fiscal, para evitar a hipossuficiência 

financeira federativa. 

O federalismo fiscal requer plena e adequada estabilidade orçamentária entre todos. Daí a 

importância de uma lei complementar, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, para atingir 

esse escopo, como demanda o art. 165 da CF. 

Quanto à discriminação de rendas pelo produto da arrecadação, no federalismo cooperativo 

brasileiro, encontramos na própria Constituição, nos art. 157 a 161, regras expressas sobre 

transferências obrigatórias de receitas e formação de fundos de participação. Basicamente, há dois 

tipos de transferências: as constitucionais (que são automaticamente realizadas após a arrecadação 

dos recursos) e as não constitucionais (que dependem de leis da União ou de convênios entre as 

pessoas políticas).  

Os fundos públicos, de transferências indiretas, de participação ou de redistribuição de 

rendas, são a forma mais características da Constituição Financeira cooperativa, ao servirem como 

instrumentos para financiamento de fins constitucionais previamente definidos, como a saúde, a 

educação, a redução da pobreza, voltados a conferirem identidade ao Estado Social, pela 

efetividade dos princípios de dignidade da pessoa humana, solidariedade e bem-estar social.  

Para custear essa política de repartição de receitas, as competências tributárias das 

autonomias dos entes federativos devem ser preservadas ao máximo, na medida em que 

concorrem para o financiamento equilibrado das suas necessidades e, igualmente, das 

necessidades das unidades do federalismo beneficiárias das transferências ou dos fundos, para 

favorecer o desenvolvimento e a redução de desigualdades regionais.  
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Portanto, com o federalismo cooperativo equilibrado da Constituição de 1988, caminha-se para 

uma melhor estabilidade nas relações entre suas unidades, com vistas a implantar uma cooperação 

efetiva, redução de desigualdades e sustentatibilidade financeira, mas ainda há muitos entraves a serem 

superados, mormente quanto ao financiamento estatal. Basta ver as repercussões negativas da “guerra 

fiscal” ou os modelos desatualizados dos critérios que animam a distribuição dos fundos de participação 

dos Estados e Municípios.   

No nosso “welfare state” tardio, a superação do subdesenvolvimento é uma tarefa 

permanente e compromisso de todo o federalismo. O federalismo cooperativo brasileiro, além da 

discriminação de renda por competências dos entes, mediante autonomia, e distribuição do 

produto da arrecadação, requer ainda a função intervencionista do Estado nacional, para recuperar 

desigualdades, promover desenvolvimento e assegurar políticas públicas em todo o território 

nacional.  

O Federalismo fiscal é, de modo induvidoso, o tema de maior expressão na atualidade do 

Direito Financeiro e que dominará a pauta política e jurídica dos próximos anos. Os desafios do 

federalismo são muitos, a reforma do pacto federativo e do seu financiamento, mediante a reforma 

tributária, ao lado da redistribuição dos gastos públicos, dominarão essas expectativas. No Brasil, 

esta dimensão integradora da Constituição Financeira somente é possível em virtude do modelo 

de federalismo cooperativo adotado pela Constituição de 1988, caracterizado pelo financiamento 

centrífugo (efeito virtuoso do federalismo centrípeto que tem início com a Constituição de 1934) 

em favor das autonomias de menor capacidade financeira. 

Deveras, o federalismo constitucional brasileiro superou muitas vicissitudes ao longo do 

seu funcionamento, mas não seria exagero dizer que sempre foi um federalismo assimétrico. É 

certo que o “equilíbrio” de uma simetria desejável não se concretiza na realidade constitucional 

brasileira, a atender todos os requisitos constitucionais de validade formal e material. Por isso, o 

processo decisório político, dependente de urgente reforma política, também é um dos grandes 

dilemas do federalismo, o qual resta dependente da mãe de todas as reformas: a reforma política.  

E a reforma política somente será séria e suficiente se estabelecer cláusula de barreira para 

partidos, exigir maior representatividade na formação de bancadas e de frentes parlamentares, 

criar método que elime os malefícios da “proporcionalidade” na eleição parlamentar, adotar meios 
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eficientes de financiamento das campanhas, sem influência do poder econômico, e o mais 

importante: que possibilite renovar no povo o sentimento de representatividade legítima.  

É urgente, pois, que governo, políticos, estudiosos e toda a sociedade assumam um 

compromisso com as reformas do Estado, Política e Federativa, para avançarmos na construção de 

um pacto real neste federalismo assimétrico e repleto de entraves ao desenvolvimento e à redução de 

desigualdades.   
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COLABORAÇÃO PREMIADA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 
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RESUMO 

O presente artigo aborda o instituto da colaboração premiada e a sua aplicação em ações de 

improbidade administrativa, sob o prisma do direito de defesa do acusado-delatado. Embora 

inserido na legislação penal, o instituto vem sendo comumente aplicado na esfera cível e 

administrativa, diante de uma interpretação sistemática do chamado microssistema de combate à 

corrupção. Existindo uma similitude, inclusive procedimental, entre as ações penais e ações de 

improbidade administrativa, em razão do alto grau sancionatório existente em ambos os sistemas, 

entende-se que os precedentes desenvolvidos na esfera criminal para aplicação da colaboração 

devem ser observados nas ações de improbidade administrativa, sob pena de se violar a paridade 

de armas e cercear o direito de defesa. 

 

Palavras-chaves: combate à corrupção; consensualidade; acordo de leniência; acordo de 

colaboração; improbidade administrativa; independência entre as instâncias; precedentes judiciais.  
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INTRODUÇÃO 

 

O instituto da colaboração premiada está inserido na Lei de Organização Criminosa (artigo 

4º da Lei nº 12.850/13), sendo originariamente utilizada para persecuções e ações criminais, com 

vasta aplicação em casos de combate à corrupção, como se verifica nos últimos anos na Operação 

Lava-Jato. 

 

No entanto, compreende-se que existe um microssistema de combate à corrupção, 

envolvendo não apenas à seara criminal, mas também – e necessariamente – em relação a aspectos 

administrativos e cíveis, com imperiosa responsabilização de agentes públicos no âmbito 

funcional e de agentes privados, incluindo pessoas físicas e jurídicas, com intento de reparação de 

danos e incremento de condutas éticas em ambientes afetados por práticas ilícitas.   

 

Referida posição é defendida em consistente Estudo Técnico elaborado pela 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal460, trazendo, para além da correlação entre 

a esfera penal e cível-administrativa, a efetiva necessidade de se conferir maior eficiência no 

combate à corrupção, com a utilização de mecanismos de consensualidade, de maneira racional e 

sistemática, evitando contradições intrínsecas ao aparato estatal de persecução.   

 

Diante desta situação, qual seja o inevitável imbricamento entre a esfera penal e a 

responsabilização administrativa e cível, com necessidade de se também manter a racionalidade no 

sistema consensual de combate à corrupção, houve a construção teórica e prática sobre a 

incidência do instituto da colaboração premiada para ações de improbidade administrativa. 

 

 
460 Estudo Técnico 01/2017, da 5ª CCR, setembro/2017. 



 

299 
 

Em um primeiro momento, laborou-se para indicar a necessidade de superação da vedação 

do artigo 17, §1º da Lei nº 8.429/92, que expressamente dispõe sobre a impossibilidade de 

transação, acordo ou conciliação em ações de improbidade administrativa. Com arcabouço teórico 

e normativo, analisando-se o ordenamento jurídico de maneira sistemática, mormente a inovação 

trazida pela Lei nº 12.846/13 inserindo a possibilidade de celebração de acordo de leniência em 

matéria de corrupção, vem-se admitindo e compreendendo pela derrogação do dispositivo que 

vedaria estabelecida na Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Sobre esta questão, o Eg. Supremo Tribunal Federal, em abril de 2019, reconheceu a 

Repercussão Geral sobre a matéria, no âmbito do ARE nº 1.175.650/PR, de Relatoria do Min. 

Alexandre de Moraes, com intento de auferir a possibilidade de utilização da colaboração 

premiada no âmbito civil, considerando (i) o princípio da legalidade, pois não há expressa 

autorização legal e existiria vedação normativa à realização de transação pela Lei de Improbidade 

Administrativa; (ii) os limites da disponibilidade de bens e interesses públicos, em razão da 

imprescritibilidade do ressarcimento ao erário; e (iii) os efeitos do acordo de colaboração realizado 

pelo Ministério Público em relação a ações movidas em suporte nos mesmos fatos, em virtude da 

legitimidade concorrente para a propositura da ação de improbidade administrativa.  

 

Outros aspectos também poderão advir da discussão na Corte Constitucional, como a 

competência para um juiz criminal decidir sobre a homologação de acordo com impactos na 

improbidade administrativa e a própria relativização do princípio de independência entre as 

instâncias. Essas matérias, todavia, refogem à analise pretendida no presente estudo. 

 

De toda maneira, esse debate no STF configura rara oportunidade para definição de 

importantes marcos que afetam diretamente o mecanismo consensual de combate à corrupção, 

inclusive relacionado ao tema da pluralidade de agentes legitimados para responsabilização e 

celebração de acordos461, com intento de se proporcionar segurança jurídica a um instituto que 

vem se mostrando de extrema relevância ao interesse público.  

 
461 O que já foi objeto de apreciação pelos autores nos seguintes artigos:  
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/igor-santanna-tamasauskas-muitos-cozinheiros-na-cozinha.shtml 
https://www.conjur.com.br/2019-abr-18/otavio-mazieiro-avancos-modelo-negocial-combate-corrupcao 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/igor-santanna-tamasauskas-muitos-cozinheiros-na-cozinha.shtml
https://www.conjur.com.br/2019-abr-18/otavio-mazieiro-avancos-modelo-negocial-combate-corrupcao
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Assim, de forma contemporânea aos debates travados sobre o assunto, entende-se relevante 

a delimitação da aplicação da colaboração premiada na esfera cível, sob o prisma do direito de 

defesa dos demandados, analisando-se a aplicabilidade dos precedentes judiciais já existentes no 

âmbito penal para as ações de improbidade administrativa.  

 

1. SIMILITUDE ENTRE A NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO PENAL E DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A similitude entre a natureza jurídica da ação penal e da ação de improbidade 

administrativa pode ser constatada por diferentes aspectos, tanto no âmbito de direito material, 

quanto no âmbito de direito processual. 

 

No que se refere ao direito material, temos que ambas as ações são instrumentos para 

aferição e comprovação de condutas ilegais, visando a aplicação de graves sanções, com direta e 

imediata interferência em direitos constitucionais. Na esfera penal, as sanções possuem o condão 

de interferir na liberdade, no patrimônio e nos direitos políticos, haja vista a incidência, para além 

da pena privativa de liberdade, de restritivas de direitos, estabelecimento de reparação cível e 

afetação aos direitos políticos (artigo 15, inciso III da Constituição Federal). A ação de 

improbidade administrativa, embora não interfira na liberdade de locomoção do indivíduo, 

também possui sanções com incidência no patrimônio e nos direitos políticos, além de restrições 

relacionadas ao exercício de atos comerciais, como o de contratar com o Poder Público e usufruir 

de benefícios fiscais e creditícios. A depender da atividade desempenhada pelo indivíduo - ou sua 

companhia – isso pode significar sua morte civil. 

 

Assim, para além da coincidência de sanções e consequências em relação à restrição de 

direitos constitucionais, que pode ser identificada ao menos quanto ao patrimônio e sobretudo aos 

direitos políticos, determinadas ações de improbidade administrativa possuem grau sancionatório 

maior que uma ação penal.  
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A título de exemplo, pode-se indicar que uma condenação por ato de improbidade que gere a 

perda do cargo, função pública ou mandato eletivo (art. 12, I, II e III da Lei nº 8.429/92), é mais 

gravosa que uma condenação criminal a uma pena inferior a quatro anos, que não gera esta 

restrição (art. 92, I, Código Penal).  

 

Ainda, em relação a determinadas imputações penais, é possível a realização da suspensão 

condicional do processo, o que poderá evitar a suspensão de direitos políticos e a perda de função 

pública, salientando-se que se admite a sua aplicação inclusive em casos de crimes eleitorais, tal 

como o “caixa dois”462. Nesta situação, a ação de improbidade também possuiria um grau 

sancionatório maior do que a ação penal suspensa.  

 

Aliado aos aspectos de direito material, temos que na esfera processual também há nítida 

semelhança quanto ao processamento das ações, existindo um necessário controle de imputação, 

estabelecendo-se uma fase de defesa preliminar para efetivação de juízo de prelibação quanto a 

existência de justa causa para processamento da ação. 

 

Portanto, seja pela gravidade e magnitude das sanções, seja pela própria disciplina 

processual aplicável às ações, entende-se que existe uma similitude entre a natureza jurídica da 

ação penal e a ação de improbidade administrativa. 

 

2 PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

 

O Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades fixou e ainda vem estabelecendo 

delimitações e premissas sobre utilização da colaboração premiada para ações penais, formando 

entendimentos desde a possibilidade de impugnação aos termos do acordo por terceiros delatados, 

até aspectos processuais do direito de defesa, como a fixação de prazo e oportunidade distinta para 

alegações finais entre colaborador premiado e réu-delatado.  

 
462 Em levantamento realizado na reportagem indicou-se a realização da suspensão condicional do processo em casos 
de imputação do artigo 350 do Código Eleitoral em ações em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/como-o-crime-de-caixa-2-eleitoral-e-tratado-pelo-supremo-05102017, 
acessado em 29.10.2019. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/como-o-crime-de-caixa-2-eleitoral-e-tratado-pelo-supremo-05102017
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Portanto, necessário abordar, ainda que de forma sucinta, as principais decisões do Eg. 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema de colaboração premiada, com fixação das seguintes 

teses: 

 

(i) A colaboração premiada não é meio de prova, mas sim instrumento para obtenção de 

dados e subsídios informativos, com limitação do valor do depoimento do colaborador, o qual, no 

entanto, justifica a instauração de inquérito policial. Nos termos da Súmula nº 14 do STF, é 

permitido ao investigado o acesso aos termos e provas da colaboração premiada, incluindo as 

declarações do colaborador. PET nº 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 

 

(ii) Acordo de colaboração premiada possui natureza jurídica de negócio jurídico processual, 

pois além de meio de obtenção de provas, constitui seu objeto a cooperação com a investigação, 

gerando uma sanção premial ao colaborador. A homologação do acordo limita-se à regularidade, 

voluntariedade e legalidade do acordo, sem juízo de valor sobre as declarações do colaborador. 

Por esta razão, não cabe ao terceiro delatado impugnar o instrumento de colaboração firmado, mas 

sim as declarações e elementos angariados no bojo da cooperação, no âmbito do contraditório e da 

ampla defesa. HC nº 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 

 

(iii) A homologação do acordo de colaboração, individualmente pelo relator, possui o condão 

de gerar efeitos, cabendo ao colaborador e ao Estado o cumprimento das obrigações recíprocas, 

ainda que posteriormente, na ocasião da sentença, seja auferida a eficácia do acordo e o 

estabelecimento da sanção premial. Questão de Ordem na PET nº 7004/DF, Rel. Min. Edson 

Fachin. 

 

(iv) A posição entre o colaborador e o delatado é de absoluto antagonismo, pois que o primeiro 

celebrou um contrato de performance que, em última análise, atingirá seu ápice com a condenação 

do segundo e, por esta razão, na instrução probatória, deverá ser ofertada a total possibilidade de 

contraditar o quanto trazido pelo colaborador, inclusive sendo de rigor o oferecimento de 
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alegações finais em momento e prazo diferido, entendendo que o colaborador deverá falar 

primeiro nos autos. HC nº 166.373/PR, Voto do Min. Alexandre de Moraes. 

 

(v) O relato do colaborador, por si só, sem outras provas e elementos idôneos e de fonte 

diversa, não é suficiente para instauração e abertura da ação penal, sendo motivo apto para 

rejeição da denúncia criminal, por não autorizar a formação de um juízo de probabilidade de 

condenação, ou seja, por estar ausente a justa causa. Inq. 3.994, Voto do Min. Dias Toffoli. 

 

De acordo com o exposto, a Corte Constitucional vem analisando questões relevantes da 

colaboração premiada, as suas formas e modalidades de impugnação, bem como a necessidade e 

observância ao contraditório e a ampla defesa, de forma diferida, no decorrer da instrução 

processual, haja vista a impossibilidade de se impugnar o instrumento da colaboração premiada.  

 

3 APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES EM MATÉRIA PENAL NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA  

 

Com intento de avançar na análise da aplicação dos precedentes em matéria penal nas 

ações de improbidade administrativa, tem-se duas premissas: (i) a similitude entre a natureza 

jurídica da ação penal com a ação de improbidade administrativa, especificamente no que diz 

respeito à gravidade das sanções previstas, com a necessidade de existência de justa causa para 

instauração de ambas as ações sancionatórias; e (ii) a aplicabilidade da colaboração premiada em 

ações de improbidade, a fim de se conferir razoabilidade no mecanismo consensual de combate à 

corrupção, com as limitações necessárias aptas a possibilitar o exercício do direito de defesa pelos 

demandados.  

 

É importante salientar que o Código de Processo Civil, dentre as suas inovações, pretendeu 

estabelecer um sistema de precedentes judiciais, com a intenção de se conferir segurança jurídica 

e sistematizar a prestação jurisdicional no País. Ao estabelecer o ideal de fundamentação das 

decisões judiciais do artigo 93, IX da Constituição Federal, o Código de Processo Civil confere 
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maior estabilidade à sociedade, com a integridade e coerência das decisões judiciais proferidas, de 

maneira a seguir as diretrizes estabelecidas pelos Tribunais Superiores. 

 

Assim, ao se permitir a aplicação da colaboração premiada em ações de improbidade, 

deve-se necessariamente incidir os precedentes desenvolvidos pelo Supremo Tribunal Federal nos 

casos criminais já julgados, sobretudo no que diz respeito ao direito de defesa. Isto é, se por um 

lado se permite um incremento acusatório – o instrumento da colaboração premiada –, deve-se 

prestigiar, por outro lado, os mecanismos de contraditório e ampla defesa correspondentes, sob 

pena de se criar uma disparidade de armas entre a acusação e a defesa. 

 

Feitas as considerações, passa-se ao exame pontual de três questões relevantes de aplicação 

dos precedentes do STF para ações de improbidade administrativa, com a análise sobre a 

possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens, o recebimento da ação de improbidade e, 

ainda, a necessidade de se garantir o contraditório e a ampla defesa no decorrer da instrução 

processual, com meios aptos a contrapor a acusação trazida na colaboração premiada.    

 

3.1 4.1. CAUTELARES CRIMINAIS E INDISPONIBILIDADE DE BENS NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

 A possibilidade de decretação de cautelares criminais, a partir da colaboração premiada, 

com fundamento exclusivo na palavra do colaborador, está diretamente interligada a de decretação 

da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa, por demandar o 

preenchimento do requisito comum de uma fundamentação apta e do valor probatório do relato 

do colaborador.   

 Em artigo463 sobre a análise dos efeitos dos depoimentos dos colaboradores, com 

reflexões sobre a decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do Inquérito nº 3.994, 

abordou-se a impossibilidade de decretação de medidas cautelares face a terceiros, com 

fundamento exclusivo na palavra do colaborador:  

 
463 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. É adequado regulamentar efeitos dos depoimentos de delatores. Revista Consultor 
Jurídico, 30.09.2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-set-30/direito-defesa-adequado-regulamentar-
efeitos-depoimentos-delatores 

https://www.conjur.com.br/2019-set-30/direito-defesa-adequado-regulamentar-efeitos-depoimentos-delatores
https://www.conjur.com.br/2019-set-30/direito-defesa-adequado-regulamentar-efeitos-depoimentos-delatores
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“Mas seu depoimento isolado, sem qualquer prova dos fatos, não pode fundar a restrição de 

direitos de terceiros. O colaborador é alguém envolvido no ato criminoso, um participante da 

organização criminosa, que presta depoimentos em troca de benefícios penais e processuais. 

Embora sua palavra tenha serventia para a busca de meios idôneos de prova, não pode embasar a 

constrição de direitos de outras pessoas, se desacompanhada de elementos que corroborem sua 

narrativa. 

Admitir que a mera palavra do colaborador possa fundar pedidos de prisão, de busca ou de 

bloqueio de bens é conferir um poder exagerado a alguém que não é isento, não é imparcial, e que 

busca a Justiça com a finalidade específica de abrandar sua situação em troca de benesses penais 

ou processuais.” 

 

Assim, na esfera criminal, com esteio no precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal, há 

entendimento de que o simples relato do colaborador não constitui fundamento suficiente para 

decretação de medidas cautelares, pois a colaboração se trata de meio de obtenção de prova e não 

efetivamente prova com valoração autônoma para constrição de direitos de terceiros, quando 

desacompanhada de elementos idôneos que corroborem a narrativa.  

 

A decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não demanda a existência de periculum in 

mora, bastando a ocorrência do fumus boni iuris.  

 

Em artigo464 com reflexões acerca do precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, 

pontuou-se que ao se afastar a necessidade do perigo de dano e do risco ao resultado útil do 

processo para decretação da indisponibilidade de bens, aproximou-se a incidência o artigo 7º da 

Lei de Improbidade Administrativa à hipótese de tutela de evidência do Código de Processo Civil, 

disciplinado no artigo 311. Ocorre que, a tutela de evidência, conforme disposições legais, 

 
464 MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt. NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Indisponibilidade de bens em casos 
de improbidade administrativa. Revista Consultor Jurídico. 16 de agosto de 2019. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-ago-16/mudrovitsch-pupe-indisponibilidade-bens-improbidade 

https://www.conjur.com.br/2019-ago-16/mudrovitsch-pupe-indisponibilidade-bens-improbidade
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demanda efetiva prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.    

 

Afora a discussão sobre a possibilidade de decretação da medida antes da oitiva do 

demandado, em razão do disposto no artigo 311, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

entende-se que esta interpretação confere ânimo pela impossibilidade de decretação de 

indisponibilidade de bens, quando fundamentado apenas na palavra do colaborador. 

 

Ao excluir a necessidade de demonstração do perigo de demora e do risco ao resultado 

útil do processo para o bloqueio de bens, permanecendo tão somente o requisito de 

fundamentação relevante, há efetiva e consistente obrigação – com maior relevo – de se 

demonstrar, previamente, por documentação apta e idônea, a existência de indícios da prática de 

ato de improbidade administrativa, a lesão ao erário e o enriquecimento ilícito auferido. 

 

E, consoante a delimitação já conferida pelo Supremo Tribunal Federal, o simples relato 

do colaborador, personagem parcial e interessado no resultado do processo, não se mostra 

suficiente para gravosa interferência no patrimônio do demandado, sobretudo em situações em que 

a análise da indisponibilidade se dá inaudita altera pars. 

 

3.2 4.2. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

 

O Supremo Tribunal Federal, conforme ressaltado acima, já decidiu pela inviabilidade de 

recebimento de denúncia criminal, quando a acusação se fundamenta exclusivamente na palavra 

do colaborador e em elementos unilaterais por ele produzido, entendendo que inexiste justa causa 

para abertura da ação penal nestas situações.  

 Cumpre destacar, a priori, a efetiva necessidade de se analisar a existência de justa 

causa, no âmbito do juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, 

considerando a natureza, em si, da ação, com graves consequências aos integrantes do polo 
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passivo, em aspetos morais, políticos e até mesmo de ônus financeiro, merecendo, por 

decorrência, um rigoroso controle da imputação realizada. 

 A doutrina preleciona neste sentido, demonstrando que o juízo de prelibação consiste em 

uma das mais importantes etapas do processo465: 

“Não por outro motivo, a ação de improbidade administrativa equipara-se em muito às ações 

penais, especialmente em termos de gravidade e das diversas consequências por ela 

potencialmente geradas, além da posição do requerido, que, por seu turno, assemelha-se à figura 

do acusado nos processos criminais. Essa semelhança justifica o plexo de direito e garantias 

previsto na Lei de Improbidade Administrativa, que deve ser assegurado pelo Poder 

Judiciário, em sua maior extensão possível, aos requeridos neste tipo de ação judicial. (...)  

Nesse contexto, um dos momentos processuais garantistas mais relevantes do processamento 

da ação de improbidade administrativa é o que resulta da aplicação das regras referidas nos 

§§ 6º, 7º e 8º do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa. (...) 

Esse dispositivo revela que a ação civil pública por ato de improbidade possui uma condição 

adicional quando em comparação com a propositura de ações comuns no âmbito cível. Trata-se do 

que comumente é denominado como a necessária justa causa para ação. Vale ressaltar que tal 

elemento é traço distintivo da ação de improbidade administrativa, já que sua característica 

sancionatória impõe que, assim como em outras espécies de processo judicial (como o penal) em 

que se veicula pretensão sancionatória, haja um rigoroso controle de imputação.  

A petição inicial deve trazer elementos que comprovem a existência de indícios de ato ímprobo, 

que permitam inferir a justa causa para prosseguimento da ação contra cada um dos requeridos. 

Significa dizer, assim, que não basta mera alegação de existência de ato de improbidade, 

sendo que tal ato não poderá ser inferido de forma meramente indiciária ou indireta. O que se 

busca, nessas situações, é perceber, ainda que em uma fase preliminar, que o ato ímprobo 

 
465 OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Justa Causa e Juízo de Prelibação 
(Admissibilidade) na Ação de Improbidade Administrativa: Proteção e Preservação dos Direitos e Garantias dos 
Requeridos Frente à Busca de Maior Eficiência Judicial no Combate à Corrupção na Era da Operação Lava Jato, 
in Revista Síntese Direito Administrativo, v. 01, nº 01 (jan. 2006), São Paulo: IOB, 2016. Pág. 312, 313, 317 e 324. 
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imputado está sustentado em conjunto probatório suficientemente idôneo a demonstrar sua 

existência. ”  

 Prosseguindo nesta análise, a doutrina observa que não prevalece, indistintamente, o 

princípio in dubio pro societate, pois que, se assim o fosse, não haveria razão para se estabelecer a 

rigorosa etapa de admissibilidade da petição inicial: 

“O princípio in dubio pro societate não significa que o eventual arrolamento impróprio de 

determinados requeridos deva ser tolerado pelo juízo. Caso contrário, se houvesse a prevalência 

irrestrita do princípio do in dubio pro societate, não haveria razão de existir a rigorosa etapa de 

admissibilidade da petição inicial.”  

 Cesar Asfor Rocha466 pondera que, sem a demonstração objetiva da materialidade do 

ilícito, com elementos materiais seguros e confiáveis, não estará satisfeita a exigência da justa 

causa: 

“Pois essa exigência (da justa causa) e esse cortejo de efeitos também se fazem presentes na 

análise da inicial da ação por ato de improbidade administrativa (e de todas as ações 

sancionadoras), que deverá trazer no seu contexto a demonstração da seriedade e da 

consistência da promoção, mostrando - não apenas com esforço narrativo, mas com 

elementos materiais seguros e confiáveis - a materialidade do ilícito que se aponta e indicando, 

também com dados suficientes, seguros e sérios, quem seja o seu praticante; pode-se afirmar que 

sem essa demonstração objetiva, não estará satisfeita a exigência da justa causa.” 

 Neste sentido, importante citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traça 

paralelo com mesmo entendimento467: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11, V DA LEI 8.429/92). (...). 

 
466 Breves reflexões críticas sobre a ação de improbidade administrativa. Ribeirão Preto: Migalhas, 2012, p. 28. 
467 REsp 1259350/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 
29/08/2014 
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AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA MONOCRÁTICA. 

1. O recebimento da peça inicial da Ação de Improbidade Administrativa requer, além da 

constatação dos requisitos constantes no art. 282 do CPC, a comprovação da justa causa para a 

sua propositura, consubstanciada na averiguação de elementos concretos que atestem haver 

indícios suficientes acerca da materialidade da conduta desonesta (materialidade) e da 

responsabilidade do agente público (autoria). 

2. Segundo a orientação dominante, a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser 

rejeitada (art. 17, § 8o. da Lei 8.492/92), sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não 

emergirem indícios suficientes da autoria ou da existência do ato ímprobo. Esse tipo de ação, por 

integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol 

de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as 

ações de Direito Sancionador.  

6. Nas ações sancionatórias - essa é uma lição repassada pelos melhores doutrinadores - é 

indispensável que a postulação inicial demonstre a presença de elementos confiáveis e 

seguros quanto à materialidade do ilícito e a sua provável autoria, sem que não se revela a sua 

justa causa, esse quarto elemento próprio das ações sancionadoras, ao lado do interesse processual, 

da possibilidade jurídica e do interesse de agir (art. 17, § 6o. da Lei 8.429/92). 

 Como se depreende dos excertos doutrinários e jurisprudenciais, é preciso a existência de 

elementos seguros e confiáveis da prática de ato de improbidade administrativa para recebimento 

da inicial, haja vista que a natureza da ação sancionatória demanda rigoroso controle de 

imputação, desde a fase processual inicial.  

 Por estas razões, entende-se necessário que se efetive rigoroso juízo de admissibilidade, 

conforme determina a legislação de regência, a verificar que a mera palavra do colaborador não 

constitui justa causa para recebimento da ação de improbidade no juízo de prelibação.  

O simples relato do colaborador, sem prova idônea e de fonte diversa, não preenche o 

requisito acerca da existência de indícios suficientes do ato de improbidade administrativa, pois, 
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conforme expressa disposição legal e na esteira do decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, 

se não será possível a condenação do sujeito com fundamento exclusivo na palavra do 

colaborador, motivo pelo qual, por consequência, é possível concluir que inexiste justa causa para 

recebimento da imputação. 

 

Isto porque, se a ação foi ajuizada sem prova idônea e sem elemento de fonte diversa da 

colaboração premiada, não se desenvolveu no inquérito civil público um caminho probatório que 

possa gerar uma probabilidade de condenação do demandado. E, inexistindo essa indicação 

probatória, não se mostra justificada a instauração de uma ação de improbidade que, por si só, 

gera nefastos efeitos morais, políticos e sociais aos acusados.  

 

3.3 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA  

 

Em último aspecto de análise, importa verificar as preocupações advindas da utilização da 

colaboração premiada em ações de improbidade, quanto ao contraditório e a ampla defesa, 

utilizando-se da premissa do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do HC nº 

166.373/PR, em que se asseverou a necessidade de o réu-delatado apresentar alegações finais após 

a manifestação do colaborador.  

 

Embora tenha se tratado de um caso concreto, houve uma deliberação do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal sobre como se deve observar a aplicação dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa em casos envolvendo colaboração premiada, mormente a posição 

especial do colaborador que também se figura, por vezes, no polo passivo da ação.  

 Extrai-se do Voto do Ministro Alexandre de Moraes, o qual abriu a divergência que 

prevaleceu, os relevantes excertos abaixo transcritos:  

(...) Assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o 

contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de 
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demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo 

delator/colaborador. 

Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas 

pelo relator.  (...) 

Dessa forma, não me parece existir qualquer dúvida de que o interesse processual do delator é 

absolutamente oposto ao interesse do delatado. 

Impossível, portanto, falarmos materialmente na existência de litisconsórcio passivo entre delator 

e delatado, uma vez que o sucesso da delação, e, consequentemente a obtenção das vantagens 

premiais oferecidas pelo Ministério Público ao delator, depende da condenação do delatado. 

Em outras palavras, a absolvição do delatado afasta a eficácia da delação e, com isso, torna sem 

efeito os benefícios prometidos ao delator pelo Ministério Público. (...) 

O interesse processual do delator está direta e intimamente ligado à obtenção da condenação do 

delatado pelo Ministério Público. Porém, pretende mais do que a obtenção da condenação (...) 

Dessa forma, a relação DELATOR X DELATADO é de antagonismo, é de contradição, é de 

contraditório. 

 Assim, tem-se como premissas do entendimento do STF que: (i) a posição entre o 

colaborador e o delatado é de absoluto antagonismo, pois que o primeiro necessita e pretende a 

condenação do segundo; e (ii) em instrução probatória, deverá ser ofertada a total possibilidade de 

contraditar o quanto trazido pelo colaborador.   

Importante verificar que a aplicação da colaboração premiada em ação de improbidade não 

possui expressa disposição legal autorizativa e, ainda assim, vem sendo aplicada, o que decorre de 

uma acertada aplicação sistemática da legislação de combate à corrupção. Por tal razão, e 

conforme já referido, ao se incrementar um método novo de investigação e acusação na ação de 

improbidade, deve-se adequar os mecanismos de defesa em mesmo grau de proporção. 

 

A aplicação dos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório é inerente a um 

processo com alto grau sancionatório, decorrendo das próprias disposições constitucionais, a fim 
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de se permitir uma paridade de armas entre a acusação e a defesa, obediente igualmente aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E, quanto a este aspecto, embora fosse louvável a 

sua existência, não há necessidade de expressa disposição infraconstitucional regulamentando o 

exercício da defesa para cada ato processual específico.  

 

Assim é que, como no caso das alegações finais já decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal, deve-se possibilitar uma total forma de impugnação meritória dos termos da colaboração 

premiada na ação de improbidade administrativa.  

 

Dentre os mecanismos de direito de defesa, deve-se incluir: (i) a necessidade de oitiva do 

colaborador, ainda que também seja réu na ação de improbidade, para apresentação de seu relato 

perante o Juízo, possibilitando a formulação de indagações pelas defesas dos delatados; (ii) a 

possibilidade de realização de prova pericial para análise dos documentos, planilhas e informações 

trazidas  no acordo, pois que por vezes oriundas de produção unilateral do colaborador; (iii) a 

oitiva de testemunhas que possuam o condão de contradizer os relatos do colaborador; (iv) a 

possibilidade de contrapor e manifestar por último em todas as fases do processo que envolva o 

corréu-colaborador, diante de sua posição acusatória, com nítido interesse no desfecho do 

processo.  

 

Tratam-se de meras indicações de possíveis mecanismos de defesa, sendo preciso 

assegurar ao deletado, efetivamente, todos os meios de produção de provas para contrapor os 

elementos trazidos pelo colaborador, pois este está inserido, de fato, em uma posição de 

antagonismo com os demais corréus, embora por vezes todos estejam situados no polo passivo da 

mesma ação de improbidade administrativa.  

 

CONCLUSÕES 
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É natural que a implementação de novos institutos gere discussões e debates pela 

comunidade jurídica sobre a sua adequação ao ordenamento jurídico, conferindo delimitações a 

partir da doutrina e da jurisprudência a ser desenvolvida. 

 

No caso da colaboração premiada, embora em crescente evolução e delimitação de sua 

utilização, já existem algumas premissas traçadas na esfera criminal, sobretudo pelo  Supremo 

Tribunal Federal, as quais devem ser aplicadas para ações de improbidade administrativa, 

considerando que ambas as ações possuem natureza jurídica semelhantes, trazendo penalidades 

gravíssimas, com restrições de direitos constitucionais, a demandar a obediência de rigorosos 

parâmetros de defesa. 

 

É importante compreender que se trata de relevante instituto de combate à corrupção, que 

permite efetivo auxílio para desbaratar sobretudo casos complexos de ilícitos praticados em 

detrimento da administração pública. No entanto, não se pode permitir que este louvável 

incremento no aparato persecutório estatal gere um retrocesso de direitos e garantias dos cidadãos, 

sendo preciso delimitar a sua incidência, com aplicação em ações sancionatórias obedecidos os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente aqueles já consagrados em precedentes 

jurisdicionais.  
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CONSENSUALIDADE NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: POR QUE NÃO? 

Glaucia Rodrigues Torres de Oliveira Mello468 

 

1. INTRODUÇÃO; 

Questão que a cada dia mais desperta interesse é a possibilidade de celebrar-se ajustamento 

de conduta em sede de ação de improbidade administrativa. A questão é ainda hoje intensamente 

controvertida, mormente diante da expressa vedação contida no art. 17, §1º, da Lei 8.429/92. A 

razão de tal vedação reside no fato de ser indisponível o direito material tutelado na ação de 

improbidade administrativa, de modo que não caberia ao legitimado ativo, que não é titular do 

direito defendido em juízo, dele dispor. 

Mesmo entre aqueles que entendem pela impossibilidade da transação na ação de 

improbidade, sempre se admitiu a transação quanto à forma, modo e prazos acerca de como se 

dará a reparação dos danos causados ao patrimônio público e à perda dos valores obtidos 

ilicitamente. Nesses casos, entende-se que não estará havendo transação quanto ao direito material 

em si, mas tão somente no que se refere à forma do seu exercício469. 

Todavia, se é certo que existe ainda dispositivo contendo tal proibição expressa, não é 

menos verdade que diplomas legais mais recentes pavimentam o caminho no sentido de ser 

admitida a consensualidade em matéria de direitos transindividuais indisponíveis.  

 
468 Graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense - UFF. Pós-Graduação em Direito Tributário pela 
Universidade Cândido Mendes. Pós-Graduação em Direito Público pela UNESA. Pós-Graduação em Direito Civil e 
Processual Civil pela UNESA. Atualmente exerce o cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro. Já exerceu os cargos de Procuradora do Município de Niterói, Procurador do Estado do Paraná, 
Procurador do Município de São Gonçalo. glaucia.rodrigues@mprj.mr.br  
 
469  “Não vedou o legislador, no entanto, que se acordasse quanto às condições, ao prazo e ao modo de reparação do 
dano causado ao erário ou mesmo quanto à perda da vantagem ilicitamente obtida pelo agente (arts. 9º e 18 da Lei 
9429/92), inclinando-se por tal solução a melhor orientação doutrinária. Quanto a tais aspectos, como soa evidente, 
têm-se direitos meramente patrimoniais, disponíveis, portanto, nada impedindo que o legitimado, via ajustamento de 
conduta, sem abrir mão da reparação integral do dano – e da pretensão sancionatória –, acorde quanto às condições de 
sua mera implementação” (Improbidade Administrativa. Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Ed. Saraiva. 2015. 
8ª Ed., p. 866) 
 

mailto:Glaucia.rodrigues@mprj.mr.br
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A entrada em vigor da Lei 13.140/2015 – Lei de Mediação, e da Lei 12.846/2013 – Lei 

Anticorrupção, reacendeu o debate - até então adormecido pela peremptória proscrição legislativa 

-, acerca dos acordos em matéria de improbidade administrativa.  

Por força do art. 36, §4º, da Lei de Mediação, parte da doutrina passou a sustentar a revogação 

implícita do art. 17, §1º, da Lei 8.429/92. De acordo com o mencionado dispositivo: “as hipóteses 

em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa 

ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação de que trata 

o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator.” 

De outra parte, o art. 3º da mesma Lei de Mediação passou a admitir a mediação com 

relação a direitos indisponíveis, mas que admitam transação. Apesar da obscuridade do que seriam 

os tais direitos indisponíveis que admitem transação, o diploma abre uma janela normativa para a 

possibilidade de transação em matéria de direitos indisponíveis470. 

Ademais, se a “plea bargaining” vem paulatinamente sendo admitida até mesmo na esfera 

penal – considerada a ultima ratio -, vide o acordo de não persecução penal, previsto no art. 18 da 

Resolução CNMP 181/2017, com redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018 e 

a Lei 12.850/2013, razão não haveria para que não fosse admitida na esfera da improbidade 

administrativa471.  

De outra parte, o acordo de leniência encontra-se hoje expressamente previsto no art. 16 da 

Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, o que reforça ainda mais a tese quanto ao cabimento na 

 
470 “Em que pese o ainda obscuro significado a que a expressão remete, a nova previsão legislativa pode ser 
considerada um importante marco na busca pela maior adequação dos procedimentos resolutórios no Brasil, apta a 
influenciar uma gradativa relativização da nebulosa e paternalista concepção que tem marcado o debate a respeito da 
inegociabilidade e da exclusividade da solução adjudicatória referentemente aos conflitos de direitos indisponíveis no 
país.” (Elton Venturini, TRANSAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS? Revista de Processo 2016 REPRO VOL. 
251 (JANEIRO 2016) Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli
_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF) 
 
471 “A proibição de negociação na lei de improbidade administrativa era, na verdade, um reflexo da proibição no 
âmbito penal. Não havia sido admitida na improbidade em razão do princípio da obrigatoriedade para o MP e da visão 
de que a tutela do interesse público era absolutamente indisponível, não admitia graus de tutela. Se agora é possível 
negociar as consequências penais, mesmo nas infrações graves, não haveria razão para não ser possível negociar as 
sanções de improbidade.” (Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 4. 12ª Ed. 
Editora Juspodivm, 2018. Pag. 350) 
 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF
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seara da improbidade472. Com efeito, assim como a Lei de Improbidade, a Lei Anticorrupção visa 

tutelar a probidade e a moralidade na esfera administrativa, buscando punir os agentes que de 

alguma forma malversem ou espoliem a coisa pública473. 

Podemos lembrar ainda do art. 86 da Lei 12.529/13 – Lei do CADE, que permite a 

celebração de acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a 

redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável em caso de infração à ordem 

econômica. 

Em reforço argumentativo, traz-se à baila o Novo Código de Processo Civil, diploma que 

veio imbuído do espírito conciliatório, buscando a todo tempo estimular a solução consensual dos 

conflitos. Neste ponto, dentre tantos, menciono o art. 3º, §3o do NCPC, segundo o qual a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. 

Neste emaranhado de normas, salutar ainda é o registro à nova Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Lei 13.655/2018), também chamada Lei da Segurança 

para a Inovação Pública, a qual trouxe novos balizamentos que prometem acirrar ainda mais o 

debate. Dentre os noveis dispositivos, relevam de destaque os artigos 26 e 27, da Lei, os quais 

contêm uma autorização genérica para a celebração de compromissos de ajustamento de conduta e 

acordos substitutivos. 

Mencione-se, por fim, que a vedação à transação, acordo ou conciliação da Lei de 

Improbidade Administrativa foi momentaneamente revogada em dezembro de 2015, através da 

 
472 “A Lei 12.846/2013, chamada Lei Anticorrupção, embora com âmbito de aplicação distinto (art. 30, da Lei 
12846/2013), compõe com a Lei de Improbidade Administrativa um microssistema legal de compare a atos lesivos à 
Administração. [...] A interseção entre as leis permite que se entenda cabível o acordo de leniência como negócio 
atípico em processo de improbidade administrativa” (Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. Curso de Direito Processual 
Civil. Vol. 4. 12ª Ed. Editora Juspodivm, 2018. Pag. 350) 
 
473 “A toda evidência, o âmbito de aplicação da Lei 12.846/13 tem interseção com o da lei 8429/92. A corregulação 
dos atos de improbidade decorrentes de corrupção denota, ainda uma vez, a clara opção do legislador brasileiro por 
permitir acordos em matéria de improbidade” (As convenções processuais e o termo de ajustamento de conduta. 
Antônio Passo Cabral. In Repercussões do Novo CPC no Processo Coletivo. V. 8. Salvador: Juspodivm, 2016. Pag. 
325) 
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Medida Provisória 705/2015. Todavia, a mencionada MP perdeu sua vigência sem que tenha sido 

convertida em lei, de modo que voltou a vigorar o texto original que consagra a proibição. 

Salutar ainda a menção ao art. 23, da Lei de Improbidade, o qual estabelece os prazos 

prescricionais para a persecução das sanções de improbidade. A pretensão de aplicação das 

sanções de improbidade prescreve no prazo de cinco anos a contar do término do vínculo, para o 

caso de agentes públicos com vínculos temporários. No caso de agentes públicos com vínculos 

efetivos, o prazo deverá ser aquilo aplicável na legislação específica do ente para a prescrição das 

infrações puníveis com demissão a bem do serviço público.  

A medida de ressarcimento, a qual sempre se entendeu imprescritível, por força da 

literalidade do art. 37, §5º, da Constituição, sofreu forte relativização no julgamento do RE 

852.475. De acordo com o entendimento firmado, são imprescritíveis apenas as ações de 

ressarcimento decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa474. 

Dessa forma, é cada vez mais premente a necessidade de encontramos meios 

extraprocessuais mais eficazes para a constatação do ato de improbidade e aplicação das correlatas 

sanções, a fim de evitar-se o total perecimento do direito sem que haja qualquer resposta estatal. 

Posto o arcabouço da celeuma, passamos a enfrentar o tema.  

 

2. TAC: CONCEITO E NATUREZA; 

Primeiramente, temos que analisar a problemática concernente à natureza jurídica do termo 

de ajustamento de conduta. Com efeito, há certa controvérsia na doutrina acerca da natureza 

jurídica do instituto. Parte da doutrina entende tratar-se de transação, tendo em vista a natureza 

consensual e bilateral.  

Mazzilli, criticando o entendimento, destaca que o ajustamento de conduta não é um 

contrato, uma vez que os interesses tutelados não possuem conotação patrimonial, bem como pelo 

fato de que o legitimado extraordinário não é o titular do direito. Prosseguindo, entende o autor 

 
474 O Tribunal fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de 
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4670950
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4670950
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que o compromisso de ajustamento de conduta consiste em verdade em ato administrativo 

negocial, uma vez que somente o causador do dano se compromete, sendo certo que o ministério 

público apenas implicitamente se compromete a não ajuizar a competente ação475. 

O art. 40 da Res. GPGJ 2.227/2018 do MPRJ e o art. 1º da Res. CNMP 179/2017 (com 

redações idênticas), ao disporem sobre o Compromisso da Ajustamento de Conduta, pacificando a 

controvérsia, assentam desde logo a sua com natureza de negócio jurídico.  

Além disso, estabelece que o órgão ministerial não pode fazer concessões que impliquem 

renúncia aos direitos ou interesses tutelados, cingindo-se a negociação à interpretação do direito 

para o caso concreto, à especificação das obrigações adequadas e necessárias, bem como à 

mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser recuperados: 

Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de 

garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais 

homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério 

Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a 

adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia 

de título executivo extrajudicial a partir da celebração.  

§ 1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de 

ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer 

concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à 

interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das 

obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de 

cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos 

danos que não possam ser recuperados. 

 

Portanto, a resoluções posicionaram-se expressamente quanto à natureza de negócio 

jurídico do compromisso de ajustamento de conduta, consagrando a natureza de negócio jurídico. 
 

475 A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e 
outros interesses / Hugo Nigro Mazzilli. 28. Ed. São Paulo: Saraiva. 2015. P. 467/468. 
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3. DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE E A INDISPONIBILIDADE DA 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; 

 

A problemática da aceitação ou não da consensualidade em sede de improbidade perpassa 

pela compreensão do princípio da obrigatoriedade. Sustentando a existência da obrigatoriedade e 

da indisponibilidade da atuação ministerial, disserta Hugo Nigro Mazzilli que, no inquérito civil e 

na ação civil pública, embora tenha o membro do Ministério Público ampla liberdade funcional, 

sua atuação é estreitamente regrada, já que, identificando uma hipótese em que a lei lhe imponha 

a atuação, não pode abster-se do dever de agir476. 

Destaca ainda o autor que a obrigatoriedade e a indisponibilidade seriam apenas mitigadas 

em determinadas hipóteses, ditadas pelo próprio legislador, como é o caso da transação penal nas 

infrações de menor potencial ofensivo e do compromisso de ajustamento de conduta em matéria 

de interesses transindividuais. 

Na mesma esteira, Rogério Pacheco Alves sustenta que também no campo da ação civil 

pública – a, antes, no campo do próprio inquérito civil – tem-se a adoção do princípio da 

obrigatoriedade, não só em razão da indisponibilidade dos interesses em jogo, mas também pelo 

rígido sistema de arquivamento do inquérito civil477.  

Com efeito, o princípio da obrigatoriedade significa que, uma vez vislumbrada determinada 

hipótese de atuação, não pode o ministério público simplesmente deixar de atuar. No entanto, a 

meu ver, tal obrigatoriedade de atuação há de ser encarada corretamente. Isso porque o só fato de 

ter se constatado a prática de um ato de improbidade administrativa não necessariamente quer 

 
476 Hugo Nigro Mazzilli. O inquérito Civil. 5ª Edição. Saraiva. Pag. 231. 
 
477 Garcia, Emerson. Alves, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 
788. 
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significar que o órgão ministerial tenha que perseguir o máximo do sancionamento abstratamente 

previsto478.  

Noutros termos, percebida a ocorrência da improbidade e delineada a obrigatoriedade de 

atuação, cabe ao membro do ministério público atuar no caso. A forma como isso será feito, seja 

através do ajuizamento de uma ação civil pública, de um arquivamento (quando cabível) ou até 

mesmo da celebração de ajustamento de conduta, é coisa absolutamente diversa. 

Poder-se-ia argumentar que a ausência de autorização legislativa específica impediria a 

mitigação do princípio da obrigatoriedade na improbidade administrativa. Todavia, conforme já 

demonstrado, há um amplo cabedal legislativo que ampara tal mitigação, valendo ressaltar o art. 

36, §4º479, da Lei de Mediação e o art 16 da Lei Anticorrupção.  

Não bastasse isso, é imperioso ressaltar que há tempos a clássica noção da legalidade vem 

sofrendo temperamentos. Com efeito, de acordo com a moderna compreensão do direito 

administrativo, o princípio da legalidade evoluiu, passando atualmente a ser encarado como o 

principio da juridicidade. De acordo com Gustavo Binenbojm, “a superação do paradigma da 

legalidade administrativa só pode ocorrer com a substituição da lei pela Constituição como cerne 

da vinculação administrativa à juridicidade”480. Assim, temos que o princípio da legalidade cede 

 
478 Sobre o tema: “Muito embora os princípios da obrigatoriedade e da inegociabilidade das punições legalmente 
estabelecidas para os atos de improbidade administrativa sejam perfeitamente justificáveis em valores éticos, morais e 
jurídicos, fato é que, pragmática e paradoxalmente, de tão ótima (teoricamente) a regra depõe contra a efetividade da 
punição dos responsáveis e pela reparação dos prejuízos causados ao patrimônio público e à sociedade. Pela evolução 
do sistema de justiça brasileiro, sobretudo no que diz respeito aos mecanismos utilizados para investigação, 
retribuição e reparação de danos causados pela prática de atos ilícitos, tanto na esfera penal, civil e administrativa, 
parece cada vez mais claro não haver mais espaço para que perseverem proibições legislativas absolutas à busca de 
soluções consensuais que se revelem, a um só tempo, razoáveis e eficientes. Tanto mais autorizadas e aplicadas tais 
soluções devem ser quanto maiores o controle de todas as autoridades públicas competentes (jurisdicionais e 
administrativas) e a transparência pela qual sejam esclarecidas para a sociedade civil” (Elton Venturini, 
TRANSAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS? Revista de Processo 2016 REPRO VOL. 251 (JANEIRO 2016) 
Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli
_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF) 
 
479 §4o Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa 
ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência 
expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator.   
 
480 Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. Pag.  142. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF
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espaço ao princípio da juridicidade, entendido este como a vinculação da administração à lei e ao 

direito. 

Transplantada a ideia para a atuação ministerial, podemos dizer que o promotor de justiça 

atua vinculado não somente à lei, mas ao direito como um todo, o que inclui, obviamente, os 

princípios e regras constitucionais. Nesta linha, os arts. 127 e 129 da Constituição, regramento 

legitimante da atuação ministerial, conjugados com os princípios da eficiência e da economidade, 

confeririam o suporte normativo habilitador da atuação consensual do Ministério Público.  

 

4. RELEITURA DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO; 

Outro pressuposto que deve ser considerado é a releitura do tradicional princípio da 

indisponibilidade e da supremacia do interesse público. Um dos argumentos mais tradicionais para 

proscrever os ajustamentos de conduta em matéria de improbidade é o princípio da 

indisponibilidade do interesse público. Com efeito, diz-se que o interesse público tutelado não 

pertence ao Ministério Público, mas à coletividade, razão por que não caberia ao órgão ministerial 

dele dispor por meio de acordo ou transação. 

Todavia, parte da doutrina vem questionando o dogma da indisponibilidade. Neste sentido, 

Fredie Didier e Hermes Zaneti Jr. destacam que “o processo coletivo vem contaminado pela ideia 

de indisponibilidade do interesse público. Esta indisponibilidade não é, contudo, integral, há uma 

obrigatoriedade temperada com a conveniência e oportunidade”481. Imbuídos deste espírito, não 

enxergamos óbice à consensualidade. 

É preciso tem em mente que a aplicação de sanções não é um fim em si mesma, mas 

instrumento de desestímulo geral e individual ao cometimento de atos ímprobos. Dessa forma, 

acaso a finalidade de desestímulo seja satisfeita com a aplicação de uma ou algumas sanções 

apenas, parece certo que o interesse público restou adequadamente tutelado. 

 
481 Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 9ª ED. 2014. Pag. 109-110. 
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Com efeito, a indisponibilidade do interesse público não quer dizer que não possa o 

legitimado modular a sua estratégia de atuação em prol da concretização de tal interesse. Noutros 

termos, sem descurar do princípio da indisponibilidade do interesse público, nada impede que o 

agente ministerial celebre ajustamento de conduta (ainda que abrindo mão de uma ou outra 

sanção), desde que tal decisão esteja voltada, em última análise, à consecução do interesse 

público. 

Quer dizer, analisadas as variáveis postas no caso concreto, por vezes, poderá ser mais 

interessante ao atendimento da finalidade pública a celebração de uma transação com o 

investigado. Conforme será demonstrado, a celebração de acordos substitutivos é manifestação da 

consensualidade, possibilitando uma maior efetividade e resolutividade na implementação do 

acordado, dada a adesão voluntária da contraparte, propiciando uma maior celeridade e redução 

dos custos administrativos e judiciais. 

Dito de outro modo, é plenamente consentâneo com o interesse público a aplicação imediata 

uma ou algumas das sanções de improbidade, associada ao eventual ressarcimento, em prol de 

evitar-se uma prescrição ou até mesmo a tramitação de uma ação judicial por mais de década. 

Neste caso, apesar de estar-se “abrindo mão” de uma ou algumas das sanções de improbidade, isso 

não quer significar que estejamos diante de uma ilegítima disposição do interesse público. Em 

verdade, trata-se de uma escolha estratégica quanto à forma de melhor realizar o interesse 

público. 

Discorrendo sobre o tema, Floriano Azevedo Marques demonstra que a supremacia do 

interesse público (e, obviamente, seu corolário da indisponibilidade), não pode servir de óbice à 

celebração de acordos substitutivos, veja-se: 

A segunda ordem de questionamentos que se esvaem com tal permissivo diz com o antigo (e 

em vias de superação) entendimento de acordo com o qual a chamada “supremacia do interesse 

público” interditaria a disponibilidade do procedimento administrativo sancionador e do valor da 

multa dele decorrente. Tal entendimento não nos parece o melhor. Para além de o chamado 

princípio da supremacia do interesse público (na qualidade um valor metodológico) não ter 

previsão normativa, nem acolhimento pela maior parte da doutrina, tal adágio seria antípoda à 

própria legislação vigente, que autoriza a celebração de pactos negociais envolvendo o poder 
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público. Some-se isso o fato de que, no âmbito de uma função de polícia no Estado Democrático 

de Direito, a sanção deve ser a ultima ratio. O simples ato de punir não está inserido como 

prioridade nas pautas administrativas. Na verdade, neste particular, a sanção só será legítima se for 

o instrumento mais adequado para equilibrar os interesses enredados em determinada situação 

concreta. (Floriano Azevedo Marques. https://www.conjur.com.br/2018-mai-11/opiniao-lindb-

paradigmas-acordos-substitutivos) 

 

Vale lembrar que o princípio da indisponibilidade do interesse público decorre, de certa 

maneira, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Mais recentemente, 

todavia, parte da doutrina vem se rebelando contra a tradicional perspectiva do referido princípio. 

Argumenta-se que não há uma supremacia abstrata e prima facie do interesse público sobre o 

privado, bem como que eventual conflito entre os interesses deve se resolver com a ponderação, já 

que não há hierarquia entre normas constitucionais. Dessa forma, não seria mais possível defender 

o princípio da supremacia do interesse público, que parte da existência de uma hierarquia 

automática entre as categorias de interesses públicos e privados.  

Ainda de acordo com o entendimento, jamais haveria um verdadeiro conflito entre interesse 

público e o interesse privado, já que a promoção do interesse público significa, em última análise, 

a promoção de interesses privados. Dessa forma, a contraposição entre interesses públicos e 

privados seria artificiosa. Assim, ao invés de estabelecermos uma preferência a priori ao interesse 

público, nos casos em que não houver ponderação constitucional ou legislativa prévia, caberá ao 

administrador realizar uma ponderação de interesses no caso concreto, a fim de realizar na 

máxima medida cada um dos interesses em jogo482. 

Destarte, a releitura operada no princípio da supremacia do interesse público, da forma como 

exposta, obviamente espraia efeitos sobre o seu princípio corolário da indisponibilidade do 

interesse público, que não mais deve ser encarado sob a ótica da absolutização. Nessa linha, 

 
482 Gustavo Binenbojm. Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. Pag.  105. 
 

https://www.conjur.com.br/2018-mai-11/opiniao-lindb-paradigmas-acordos-substitutivos
https://www.conjur.com.br/2018-mai-11/opiniao-lindb-paradigmas-acordos-substitutivos
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salutar que admitamos a sua relativização, em prol da promoção de outros interesses igualmente 

constitucionais, como a celeridade, eficiência, segurança jurídica, dentre outros.  

Obviamente, a decisão do promotor de justiça quanto à celebração do ajustamento de 

conduta deverá ser motivada483, assim como devem ser todas as manifestações ministeriais, bem 

como pautada por um juízo de ponderação proporcional484. Quer dizer, uma vez divisada situação 

em tese passível de ensejar um ajustamento de conduta, deve o promotor analisar se a o negócio 

jurídico a ser celebrado é adequado à finalidade pretendida, no sentido de tutelar adequadamente o 

interesse público violado.  

Em segundo lugar, deve aferir se a medida é necessária, no sentido de tratar-se de medida 

menos gravosa/restritiva ao direito promovido. Quer dizer, deve ser analisado se há meio menos 

gravoso ao interesse tutelado de se alcançar, da mesma forma, o mesmo objetivo. Neste ponto, há 

de ser considerado que, apesar de a não celebração do ajuste implicar em tese em menores 

restrições ao interesse tutelado, uma vez que não são feitas concessões quanto às sanções da 

improbidade, o interesse público não será tutelado com a mesma presteza e celeridade. Dessa 

forma, o que deve ser aqui analisado é se há forma menos restritiva ao interesse público de se 

alcançar o mesmo objetivo, com a mesma celeridade e efetividade. Em havendo, obviamente, a 

celebração do ajuste não será justificável. 

Por fim, deve ser verificada a proporcionalidade em sentido estrito entre o interesse 

promovido e o interesse sacrificado. Aqui, deve ser aferida a relação custo-benefício da celebração 

 
483 Discorrendo sobre os acordos substitutivos no direito administrativo sancionador, Binenbojm pontua que: “A 
opção pela celebração do acordo em detrimento da pura e simples aplicação da sanção deve ser devidamente 
motivada, com a demonstração cabal de suas vantagens comparativas”. (Gustavo Binenbojm. Poder de Polícia, 
ordenação, regulação. Transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo 
ordenador. Ed. Fórum. Pag. 106) 
 
484 “É preciso compreender que muito embora os direitos indisponíveis, em regra, não comportem alienação (e, 
portanto, transação), não se pode afastar aprioristicamente a possibilidade de, por via de um juízo de ponderação a 
respeito de proporcionalidade e de razoabilidade, admitir processos de negociação nos conflitos a seu respeito, na 
medida em que isto se revele, concretamente, mais vantajoso à sua própria proteção ou concretização” (Elton 
Venturini, TRANSAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS? Revista de Processo 2016 REPRO VOL. 251 
(JANEIRO 2016) Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli
_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF) 
 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.251.16.PDF
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do negócio, ou seja, se a concretização do interesse tutelado suplanta as restrições que lhe foram 

impostas. Em caso positivo, entende-se que a medida será proporcional.  

Nessa linha, entendemos que o princípio da indisponibilidade do interesse público, 

desdobramento do princípio da supremacia do interesse público, não pode ser erigido à óbice à 

consensualidade em matéria de improbidade administrativa. 

 

5. O PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO; 

Outra mola mestra que deve pautar o raciocínio acerca do cabimento da transação em sede 

de improbidade administrativa é o princípio da consensualidade administrativa. Trata-se de 

princípio que prega a abertura ao diálogo entre administração e administrados, despindo-se o 

poder público da ínsita impositividade de suas posturas, em prol de uma mais célere e eficiente 

resolução da celeuma posta. 

Trata-se de tendência que busca a utilização de meios alternativos de tomada de decisão, a 

fim de atingir, de modo mais rápido, mais barato e mais eficaz, a solução definitiva para o 

conflito. A ideia por detrás do princípio é que as soluções negociadas em geral são de mais fácil 

aceitação e implementação. Isso porque, se as próprias partes participaram da tomada de decisão, 

construindo um consenso, elas mesmas, ao longo do processo, aceitam a escolha como um 

veredito legítimo.  

Neste aspecto, a consensualidade colabora para reduzir os custos de implementação da 

decisão. Com efeito, as decisões tomadas de forma verticalizada e sem debate, no mais das vezes, 

são resistidas por seus destinatários, que não necessariamente com elas concordam. Dessa forma, 

ao trazer os próprios destinatários ao debate, incorporando as ideias trazidas pelos administrados 

ao processo decisório, a implementação se mostra voluntária e, consequentemente, reduzem-se os 

custos e incrementa-se a eficiência. 

Apesar de o princípio ser tradicionalmente aplicado às relações entre Administração e 

administrados, parece claro que a tônica da consensualidade pode ser transportada para a seara da 

transação na improbidade. Destarte, é certo que o agente ímprobo, quando chamado à mesa de 
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negociação, terá a chance de expor seus argumentos e as provas de que dispõe, a fim de negociar 

um sancionamento mais brando. 

Nesta esteira, cumpre mencionar a Res. 118/2014 CNMP, que dispôs sobre a Política 

Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, buscando estimular a 

adoção de mecanismos de autocomposição pacífica dos conflitos, controvérsias e problemas, ante 

a evolução da cultura de participação, do diálogo e do consenso. 

O agente ímprobo, ao transacionar com o parquet, tem a possiblidade de livrar-se da 

aplicação de uma ou mais sanções da lei de improbidade, bem como transacionar sobre a forma de 

ressarcimento ao erário ou até mesmo pensar em um acordo substitutivo. Ademais, vê-se livre de 

uma vez por todas da insegurança causada pela pendência de um processo judicial de 

improbidade. É inegável que a só existência de um processo judicial contra si já representa por si 

só uma dura sanção e motivo de intranquilidade constante. Ademais, inúmeros são os custos 

ocasionados pela condução do processo, custos estes que seriam substancialmente reduzidos com 

a aceitação de um acordo.  

De outro lado, o Ministério Público, acaso aceite as informações trazidas pelo agente, 

logrará êxito em concretizar a sua pretensão de forma muito mais célere. Veja que a tramitação de 

uma ação de improbidade pode chegar a durar anos. Sem contar os custos referentes a perícias de 

alta complexidade. Ao longo da tramitação do processo, grande parte da efetividade almejada com 

a aplicação das sanções se esvai.  

Ademais disso, ao negociar a aplicação das sanções, o agente já sabe de antemão as 

consequências que lhe serão impostas, aquiescendo a elas, o que permite que a execução das 

medidas se faça de forma mais eficaz. Quer dizer, ao firmar ajustamento de conduta com o 

parquet, o agente ímprobo poderá apresentar desde logo os bens adquiridos ilicitamente, os quais 

poderiam estar dissimulados, dificultando o ressarcimento.  

O acordo na improbidade, portanto, seria como um acordo substitutivo, por meio do qual, 

pautada pela consensualidade, o ministério público flexibiliza uma conduta imperativa e celebra 

com o administrado o ajustamento de uma conduta, primariamente exigível, por outra negociável. 
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Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Rafael Véras de Freitas, comentando a Lei 

Anticorrupção, vão dizer que, no acordo de leniência, não há disponibilidade, mas apenas uma 

negociação quanto as vias formais para a satisfação do interesse público. Para os autores: 

Trata-se de acordo substitutivo: atos administrativos complexos, por meio dos quais a 

Administração Pública, pautada pelo princípio da consensualidade, flexibiliza sua conduta 

imperativa e celebra com o administrado um acordo, que tem por objeto substituir, em 

determinada relação administrativa, uma conduta, primariamente exigível, por outra 

secundariamente negociável. Por meio desta via negocial, a Administração Pública opta por uma 

atuação consensual, que lhe é aberta em hipóteses legalmente previstas, de sorte a tutelar, de 

forma mais eficiente, o interesse público primário que está a seu cargo. É relevante destacar-se 

que, nesses atos, a Administração não dispõe sobre direitos públicos, mas sobre as vias formais 

para satisfação do interesse público envolvido. De resto, o ordenamento jurídico brasileiro está 

repleto de previsões de acordos substitutivos, tais como o que ora se comenta. (A juridicidade da 

Lei Anticorrupção – Reflexões e interpretações prospectivas. 

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/2/art20140211-10.pdf)  

Feitas as devidas adaptações, o entendimento dos autores acerca do acordo de leniência é o 

mesmo que deve pautar a celebração de ajustamentos de conduta na improbidade administrativa. 

 

6. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, DEVER DE RESULTADOS E MINISTÉRIO 

PÚBLICO RESOLUTIVO; 

Temos de nos lembrar ainda que a Constituição Federal, em seu art. 37, caput, erigiu a 

eficiência à princípio basilar da administração pública. A inserção do princípio no rol dos 

princípios regentes da administração pública marca a mudança de paradigma da gestão 

administrativa.  

Destarte, abandona-se o paradigma da administração burocrática, preocupada apenas com os 

procedimentos, para abraçar-se o paradigma da administração de resultados, focada no 

atingimento concreto dos objetivos públicos. Trata-se, portanto, do paradigma do resultado na 

administração pública. 

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/2/art20140211-10.pdf
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A despeito de a norma encontrar guarida no art. 37, caput, da Constituição, é certo que o 

princípio da eficiência espraia seus efeitos a administração pública como um todo, em sentido 

lado, nela incluída o Ministério Público, como não poderia deixar de ser. Não se descura do fato 

de que o princípio da eficiência sempre foi analisado sob o ponto de vista instrumental, e não 

finalístico.  

É indene de dúvidas que o princípio da eficiência se aplica ao Ministério Público no que 

toca aos atos administrativos praticados pela instituição. No entanto, o que se propugna aqui é a 

aplicação do princípio da eficiência ao aspecto finalístico da atuação ministerial. A proposta não 

causa espanta, tendo sido recentemente incorporada pelo CPC no que se refere à atuação funcional 

dos magistrados485. Neste contexto, impõe-se ao parquet também a necessidade de eficiência no 

desempenho de suas missões institucionais, almejando-se a concretização de resultados de forma 

célere e menos dispendiosa. 

É neste contexto que surge o paradigma da resolutividade. O perfil resolutivo do Ministério 

Público nasce em contraposição ao perfil do Ministério Público demandista. O perfil ministerial 

demandista caracteriza-se pela condução das demandas ao poder judiciário, deixando em segundo 

plano a busca pela solução negociada e extrajudicial. O demandismo ministerial confere primazia 

à atuação por meio do ajuizamento de ações. Com isso, todavia, abarrota-se o poder judiciário 

com processos volumosos e de altíssima complexidade, o que, em última análise, implica em 

perda de eficiência e de eficácia486.  

Todavia, o perfil demandista vem na contramão da contemporaneidade. Hoje, cada vez mais, 

presenciamos uma fuga do poder judiciário e a ascensão de formas alternativas de solução de 

conflitos, como a conciliação, mediação e a arbitragem. É notória a insuficiência do poder 

 
485 CPC. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 
legalidade, a publicidade e a eficiência. 
 
486 “(...) a imposição de sanções, muitas vezes, pode não ser a melhor alternativa sancionatória. Os muitos anos até a 
consolidação administrativa e judicial do débito, atrelado ao recolhimento ulterior a um fundo sem destinação 
específica e com regras bastante restritivas de reversão em investimentos, pode sugerir, a depender da análise do caso 
concreto, que uma composição com efeitos imediatos, reais e concretos se constitua em penalidade compensatória 
mais eficiente. (Art. 26 da LINDB - Novo regime jurídico de negociação com a Administração Pública. Sérgio 
Guerra, Juliana Bonacorsi de Palma)” 
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judiciário para a resolução célere e eficaz das demandas dos tempos atuais, dada a morosidade, 

imprevisibilidade e vicissitudes da ação judicial. 

Em razão de tais aspectos é que vemos o nascimento do perfil resolutivo do ministério 

público. Com efeito, o Ministério Público resolutivo define-se como uma instituição que assume 

identidade proativa, utilizando seu poder de articulação e mecanismos extrajudiciais, evitando-se o 

acionamento do poder judiciário487. 

Destaco mais uma vez a Res. 118/2014, a qual, imbuída do espírito da resolutividade, 

buscou mecanismos e meios autocompositivos de resolução dos conflitos e controvérsias na 

atuação ministerial, destacando a importância da prevenção e da redução da litigiosidade. Em seus 

considerandos, a Resolução destaca que as controvérsias e os conflitos envolvendo o Poder 

Público e os particulares, ou entre estes, notadamente aquelas de natureza coletiva, podem ser 

resolvidas de forma célere, justa, efetiva e implementável. 

Neste contexto, parece-me certo que o princípio da eficiência e o paradigma da 

resolutividade não somente recomendam, mas impõem que seja considerada a solução consensual 

em sede de improbidade administrativa, sempre que tal medida se revelar mais eficaz à tutela do 

direito violado e à salvaguarda do interesse público. 

Com efeito, em determinados casos, a morosidade na adoção de providências ou na 

conclusão de uma demanda equivalerá à própria disposição integral do direito curatelado. 

Sabemos que a passagem do tempo tem o condão de ensejar a prescrição da pretensão punitiva, 

impedindo a própria persecução. Assim, avizinhando-se a prescrição e estando ainda prematura a 

investigação, a celebração do ajustamento pode ser revelar uma medida interessante, a fim de 

evitar o perecimento integral da própria pretensão. Noutros termos, mais vale um pássaro na mão 

do que dois voando. 

Da mesma forma, a longuíssima tramitação de demandas de alta complexidade pode 

redundar na completa inefetividade da sanção, seja pela dilapidação do patrimônio adquirido 

 
487 Ministério Público resolutivo e um novo perfil na solução extrajudicial de conflitos: lineamentos sobre a nova 
dinâmica. Disponível em 
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1241/Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20
Resolutivo.pdf?sequence=1 
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ilicitamente ou em detrimento do erário público, seja em razão da não localização futura dos 

agentes envolvidos.  

 

 

7. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES EM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; 

Outro ponto que deve ser sopesado é a possibilidade de ser realizada pelo magistrado uma 

dosimetria da sanção de improbidade. Quer dizer, na ação de improbidade administrativa, 

constatado o ato de improbidade, o magistrado não fica obrigado a aplicar todas as sanções 

previstas nos incisos do art. 12, da Lei de Improbidade, sendo-lhe autorizado realizar uma 

dosimetria da pena, deixando de aplicar determinadas sanções. 

Neste sentido, é o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, plasmado no 

Enunciado 12 da Jurisprudência em Teses n. 40: 

“13) O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no 

art. 12 da Lei n. 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las 

segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração.” 

 

Os artigos 20, parágrafo único e 22, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, com redação da Lei 16.655/2018, corroboram o entendimento acima exposto, ao 

estabelecerem que, na aplicação de sanções, deverá ser demonstrada a necessidade e a adequação 

da medida imposta, bem como que devam ser sopesadas a natureza e a gravidade da infração, os 

danos que dela advieram e as circunstancias do caso, verbis:  

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 

decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão.  (Incluído pela Lei nº 

13.655, de 2018) 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 

medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas.  (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

(...) 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências 

das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 

administrados. 

§1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 

circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a 

ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade 

da infração cometida, os danos que dela provierem /para a administração 

pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do 

agente.   (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 

das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato (Incluído 

pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 

Em suma, o que se pretende demonstrar é que, se ao fim e ao cabo nem mesmo o magistrado 

está obrigado a aplicar todas as sanções previstas objetivamente na lei para o ato de improbidade 

praticado, por que motivo não poderia o Ministério Público, em sede de TAC, dispor de 

determinadas sanções, em prol de uma maior celeridade e efetividade no atendimento ao interesse 

público e ressarcimento ao erário? 

Ora, ao realizar a dosimetria da pena, dispondo de uma ou algumas sanções do art. 12, da 

Lei, ninguém acusa o magistrado de estar indevidamente dispondo do interesse público. Ao 

contrário, é amplamente admitida a conduta. Neste passo, pela mesma lógica, parece-me que pode 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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o Promotor de Justiça, de forma fundamentada, celebrar negócio jurídico com o investigado, 

abrindo mão de uma ou outra sanção, em prol de um mais célere e eficaz resultado. 

 

8. DISCRICIONARIEDADE (OU GRAU DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE) E 

CONTROLABILIDADE; 

Poder-se-ia objetar que a consensualidade na seara da improbidade, seja para celebração de 

ajustamentos de conduta ou acordos de leniência, poderia conduzir a arbitrariedades ou desvios de 

poder, já que a definição das sanções aplicáveis ou conteúdo de eventuais acordos estariam 

sujeitos a exclusiva discricionariedade do promotor de justiça oficiante e supostamente livre de 

qualquer controle imediato. 

No entanto, conforme já aventado, a celebração de qualquer ajuste consensual demanda a 

demonstração concreta e objetiva, por meio da motivação no inquérito civil, do trade off contido 

na avença. Quer dizer, é preciso que estejam presentes no inquérito, através de promoção 

fundamentada, as razões que levaram à eleição do caminho consensual, bem como as razões, de 

fato e de direito, que conduziram à proposição de uma ou mais sanções. 

Neste ponto, impende destacar que a discricionariedade488 é atributo tradicionalmente 

conferido ao poder de polícia no âmbito do direito administrativo ordenador, mormente no que se 

refere à aplicação de sanções. Com efeito, é inegável a similitude do procedimento da 

improbidade administrativo com o direito administrativo sancionador, razão por que seus 

institutos não só podem, como devem ser intercambiados.  

 
488 A despeito da tradicional lição doutrinária, Gustavo Binenbojm adverte: “Na tradição do direito administrativo 
brasileiro, o poder de polícia sempre foi definido como um poder intrinsecamente discricionário. [...] Aos poucos, no 
entanto, com o avanço do processo de juridicização da atividade administrativa, a liberdade decisória dos gestores 
públicos no campo policial deixou de ser uma característica inerente para tornar-se uma opção – ou uma necessidade – 
da disciplina normativa incidente em cada caso. [...] Inexiste, desse modo, autentica dicotomia entre atos vinculados e 
atos discricionários, mas diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade. [...] no mais baixo 
degrau de vinculação administrativa à juridicidade, encontra-se os atos vinculados diretamente por princípios, que 
corresponderiam aos outrora denominados atos discricionários. Nesses casos, há uma opção político-jurídica por 
transferir o momento, conteúdo ou dosimetria da decisão relativa ao poder de polícia para o administrador público, 
que deverá tomá-la sempre observando os elementos vinculados previstos em lei (competência, finalidade, forma) e os 
princípios gerais e setoriais da Administração Pública” (Poder de polícia, ordenação e regulação: transformações 
político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. 2ª ed. Belo Horizonte: 2017. Pags. 
88/90) 
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Conforme destacado pela doutrina, há uma legalidade flexível489 no que concerne à 

atividade administrativa sancionadora, o que significa dizer que há uma maior elasticidade na 

atuação do ius puniendi estatal nesta senda. Conforme adverte Fábio Medina Osório, a legalidade 

das infrações e das sanções é composta, no mais das vezes, por conceitos ou termos jurídicos 

altamente indeterminados, cláusulas gerais, princípios e descrição de valores superiores que 

outorgam amplos espaços à autoridade julgadora, seja ela administrativa ou judicial490. 

Portanto, no direito administrativo sancionador, há margem de discricionariedade à 

autoridade administrativa, para, com base na moldura da lei e diante dos fatos apurados (motivos 

de fato), aplicar a sanção proporcional e condizente ao caso sob sua avaliação. Com efeito, no 

âmbito de um processo administrativo sancionador/disciplinar, ninguém alega que a autoridade 

administrativa esteja a dispor ilegalmente do interesse público, caso opte, de forma razoável, pela 

aplicação de determinada sanção.  

O paralelo fica ainda mais evidente se imaginarmos que, de um mesmo fato, o agente 

público poderá responder tanto por improbidade quanto administrativamente. Veja-se que a 

autoridade administrativa processante tutela o interesse público, no exercício de seu mister, da 

mesma forma que o faz o promotor, no âmbito de suas atribuições. No entanto, ao administrador 

público é reconhecida margem de discricionariedade, ao passo que o promotor – se levarmos ao pé 

da letra a vedação do art. 17, §1º, da Lei 8.429/92 -, estaria cegamente obrigado à persecução 

judicial do sancionamento máximo, ainda que as nuances do caso concreto indiquem que não seja 

esta a melhor medida. 

Portanto, diante do paradoxo acima apontado, advoga-se aqui a existência de margem de 

discricionariedade ao promotor de justiça oficiante para, diante do caso concreto e de forma 

 
489 Neste sentido, traz-se à baila trecho do voto proferido no MS 28799/DF: “O reconhecimento da possibilidade de 
instituição de estruturas típicas flexíveis no âmbito do direito administrativo sancionador, cuja textura aberta conduz à 
necessidade de o órgão disciplinar – com apoio em seu prudente critério e sempre atento às limitações que derivam 
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – proceder à adequada correlação entre a infração funcional e a 
sanção a ela correspondente prevista no estatuto jurídico-disciplinar, tem o beneplácito de autorizado magistério 
doutrinário (...) Na realidade, a utilização de elementos normativos de conteúdo abrangente na definição legal de 
condutas puníveis revela-se legítima, inclusive sob a perspectiva dos atos de improbidade administrativa, cuja prática 
pode justificar a imposição de sanções objetivamente muito mais graves do que aquelas próprias do regime jurídico-
disciplinar dos servidores públicos em geral e dos magistrados em particular” 
 
490 Osório, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. Ed. RT. 4ª. Ed. 2011. Pag. 216. 
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motivada, propor a aplicação consensual das sanções mais adequadas, podendo, se for o caso, 

abrir mão da aplicação de uma ou mais sanções. 

Não se desconhece, é claro, que as sanções administrativas são aplicadas no bojo de um 

processo administrativo no bojo do qual deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, ao 

cabo do qual a autoridade administrativa, com base nas provas produzidas e alegações oferecidas, 

vem a proferir sua decisão. O processo administrativo sancionador, decerto, não se equipara ao 

inquérito civil, de índole inquisitória, no bojo do qual não há obrigatoriedade de ser oportunizado 

o contraditório e a ampla defesa (apesar de não estarem excluídos). Ademais, o promotor de 

justiça não julga, mas forma sua opinio, a partir da qual elegerá determinada via. 

No entanto, é de se supor que, acaso venha a ser aventada pelo promotor a via consensual, 

seja o investigado convocado a se manifestar sobre a proposta, trazendo, neste momento, suas 

considerações e eventuais provas que possua a seu favor. Dessa forma, resguardar-se-á a garantia 

do contraditório e ampla defesa. De todo modo, as sanções eventualmente aplicadas o serão em 

ambiente consensual, de forma consentida, razão por que não se há de objetar violação a tais 

princípios. Quer dizer, não está a parte obrigada a dispensar o contraditório judicial e aceitar a 

aplicação imediata das sanções. No entanto, se o fizer, não poderá argumentar violação a seus 

direitos. Em razão disso, revela-se importante a presença de advogado, apesar de não necessária, 

na forma da Súmula Vinculante 05, por analogia. 

No que tange à controlabilidade do ajuste celebrado, a despeito de os ajustamentos de 

conduta não se sujeitarem à homologação pelo Conselho Superior como condição de eficácia, é 

certo que, após o cumprimento do TAC, deve ser o inquérito encaminhado ao Conselho para 

análise do arquivamento. Neste momento, poderá o Conselho realizar o controle sobre o conteúdo 

da avença celebrada. Caso entenda ter havido uma tutela deficitária do interesse público, poderá, 

obviamente, recusar o arquivamento e determinar o ajuizamento da ação (para aplicação das 

demais sanções deixadas de fora do ajustamento) ou mesmo o prosseguimento das investigações. 

Da mesma forma, sendo certo que os inquéritos civis são públicos, caberá ainda recurso, por 

parte de qualquer interessado, ao Conselho Superior (verificar). No caso do Ministério Público do 
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Estado do Rio de Janeiro, o art. 40 da Res. 2.227/18491 determina que cópia do termo de 

ajustamento de conduta seja afixada em quadro próprio na sede do órgão de execução, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como que seja encaminhada, por meio de arquivo digital, ao Centro de 

Apoio Operacional corresponde. Trata-se, naturalmente, de forma de publicização que visa 

viabilizar os meios de controle. 

Sem prejuízo, o art. 50 da Res. 2.227/18492 determina que sejam enviados relatórios anuais 

ao Conselho Superior e à Corregedoria Geral, sendo certo que o relator poderá solicitar 

informações e documentos constantes no inquérito. Obviamente, não cabe à Corregedoria 

imiscuir-se na atividade fim do órgão de execução. No entanto, vislumbrado evidente desvio de 

finalidade na atuação do membro, não poderá o órgão correicional furtar-se à atuação. 

Noutro giro, temos de lembrar ainda que o Ministério Público não é legitimado exclusivo 

para perquirir as sanções da improbidade, também competindo tal legitimação à pessoa jurídica 

interessada. Dessa forma, caso o colegitimado (pessoa jurídica interessada) entenda que o 

ajustamento de conduta não tutelou suficientemente o interesse público, nada obstará que este 

persiga judicialmente a aplicação das demais sanções. 

Por fim, poder-se-ia ainda aventar da obrigatoriedade de homologação judicial do acordo 

celebrado no inquérito civil, com base na aplicação analógica do art. 3º, §2º, da Lei 13.140/15, que 

impõe a homologação em juízo das mediações sobre direitos indisponíveis, mas transigíveis493 

 

 
491 Art. 45 - Cópia do termo de ajustamento de conduta deverá ser afixada em quadro próprio, na sede do órgão de 
execução, pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como ser encaminhada, por meio de arquivo digital, ao Centro de 
Apoio Operacional correspondente, na forma do art. 80, inciso IV desta Resolução. 
 
492 Art. 50 - Os órgãos de execução que tenham atribuição para celebrar compromisso de ajustamento de conduta 
deverão apresentar anualmente relatório sobre sua execução ao Conselho Superior. §1º – O órgão do Ministério 
Público devera enviar cópia do relatório à Corregedoria Geral. §2º – Os relatórios serão arquivados na secretaria do 
Conselho Superior em pastas identificadas por órgão de execução. §3º – Os relatórios, ao serem distribuídos a relator, 
serão acompanhados da pasta de relatórios para permitir exame do cumprimento do ajustamento ao longo do tempo. 
§4º – O relator poderá requisitar informações e documentos constantes do inquérito civil. 
493 “Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis 
que admitam transação.  
(...) 
§ 2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, 
exigida a oitiva do Ministério Público.“ 
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9. O PROBLEMA DA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL; 

Parte das críticas à consensualidade na improbidade decorre da ausência de regulamentação 

normativa do procedimento. Quer dizer, careceria o administrado de segurança jurídica quanto à 

forma de se realizar tal transação ou mesmo quanto à durabilidade da avença, diante de uma 

possível variação de entendimento futura. No entanto, a ausência de regulamentação legal 

específica não deve ser encarada como óbice. Deveras, apesar de desejável a previsão legal, parece 

possível a regulamentação administrativa do procedimento ou até mesmo tomar por empréstimo as 

regras de procedimentos análogos, como o procedimento da LINDB ou da Lei Anticorrupção. 

Vale ainda trazer à baila o novel art. 26 da LINDB, o qual, segundo a doutrina, contempla 

autorização genérica para a celebração de compromissos de ajustamento de conduta, 

estabelecendo-lhes ainda um mínimo regulamentar: 

“Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de 

expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do 

órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e 

presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os 

interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a 

partir de sua publicação oficial.                   (Incluído pela Lei nº 13.655, de 

2018) 

§ 1º  O compromisso referido no caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 

13.655, de 2018) 

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais;                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 

2018) 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou 

condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral;   (Incluído 

pela Lei nº 13.655, de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 

cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de 

descumprimento.   (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 

De acordo com a doutrina, a Lei nº 13.655/2018, que alterou a LINDB, veio consagrar 

permissivo genérico para que toda a Administração Pública, independentemente de lei ou 

regulamento específico, possa celebrar compromissos. Com efeito: 

“alinhando-se a outros sistemas jurídicos que dispõem de leis autorizativas 

genéricas à celebração de acordos pela Administração Pública, a Lei nº 

13.655/18 expressamente confere competência consensual de ordem geral 

ao Poder Público brasileiro. Isso significa que qualquer órgão ou ente 

administrativo encontra-se imediatamente autorizado a celebrar 

compromisso, nos termos do art. 26 da Lei, não se fazendo necessária a 

edição de qualquer outra lei específica, decreto ou regulamentação interna” 

(http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77653) 

 

De feito, conquanto o dispositivo tenha sua aplicação voltada aos acordos substitutivos 

celebrados pelo Poder Público com os administrados, é inegável a similitude de tal instrumento, 

sediado no âmago do direito administrativo sancionador ou disciplinar, com o acordo celebrado na 

improbidade administrativa. Em ambos os cenários, busca-se a tutela do interesse público, por 

meio da aplicação negociada de sanções, com vistas à sanação da irregularidade constatada.  

Gustavo Binenbojm, discorrendo sobe acordos substitutivo e integrativos no direito 

administrativo sancionador, confessando ser desejável a regulamentação legal expressa, admite, 

contudo, a possibilidade de regulamentação administrativa de tais acordos: 

“Embora seja desejável a previsão legal expressa, parece possível haver a 

regulamentação administrativa tanto de acordos substitutivos como de 

acordos integrativos de decisões sancionatórias. O ponto nodal é a 

estruturação de modelos consensuais que possam otimizar os objetivos do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77653
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aparato sancionador, sem criar perigosos incentivos à reincidência. Em 

uma palavra: o trade off consubstanciado no acordo deve ficar claro, 

cabendo às partes o ônus argumentativo de demonstrar que tal solução 

exibe custo-benefício superior à pura e simples aplicação da sanção. A 

ideia de juridicidade administrativa ampara, aqui, a solução consensual 

bem engendrada: o acordo impõe alo diverso da sanção prevista em lei 

para realizar a sua finalidade de forma qualitativamente superior” 

(Gustavo Binenbojm. Poder de Polícia, ordenação, regulação. 

Transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito 

administrativo ordenador. Ed. Fórum. Pag. 106) 

 

Portanto, é de todo legítima a iniciativa de regulamentar o procedimento, ainda que por meio 

de regulamentos ou resoluções. Neste passo, a Res. 2227/18 do MPRJ procura regulamentar de 

forma detalhada o procedimento para a celebração de ajustamentos de conduta. Dessa forma, no 

cenário atual, não parece haver mais dúvidas quanto ao cabimento do ajustamento de conduta na 

improbidade administrativa, seja no bojo do inquérito civil, seja no bojo da ação de improbidade 

administrativa já ajuizada.  

 

CONCLUSÃO 

Com as palavras acima tecidas, esperamos ter demonstrado que o ajustamento de conduta 

em sede de improbidade administrativa deixou de ser considerado uma blasfêmia aos direitos 

transindividuais tutelados, passando a ser encarado como uma realidade no dia a dia da atuação 

ministerial. 

Destarte, há profícuo arcabouço normativo a amparar a utilização do instituto, seja em sede 

legal seja em sede regulamentar, de modo que não mais há de haver insegurança jurídica em seu 

emprego. O terreno encontra-se, portanto, pavimentado. Resta apenas que os agentes ministeriais, 

operadores por excelência do instituto, afinem suas mentalidades com a novidade e busquem 

concretizar o ideal de resolutividade. 
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Conforme ressaltado, firmada a tese da prescritibilidade total das sanções de improbidade, 

inclusive da medida de ressarcimento, o ajustamento de conduta poderá se erigir à forte aliado do 

parquet na persecução de condutas ímprobas. Quer dizer, não mais dispondo o Ministério Público 

de um infindável prazo para investigações, a solução consensual negociada avulta como uma 

aliada célere e eficaz ao exitoso sancionamento do ilícito praticado. 

Com efeito, negar a possibilidade de ajustamento de conduta na improbidade vai na 

contramão dos avanços do processo civil, cuja ideologia estimulante das soluções consensuais dos 

conflitos milita a cada dia mais no sentido da ampliação das formas de convencionalidade no 

direito público. 
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Resumo: O presente artigo analisa 

o conteúdo normativo e dogmático 

do art. 20 da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, que 

impõe ao juiz o dever de considerar 

as consequências práticas da sua 

decisão quando baseada em valores 

jurídicos abstratos. 
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Abstract: This article analyzes the 

normative and dogmatic content of 

art. 20 of the Law of Introduction 

to the Norms of Brazilian Law, 

which imposes on the judge the 

duty to consider the practical 

consequences of his decision when 

based on abstract legal values 
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Introdução 

O art. 20 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – 

LINDB), acrescentado pela Lei n. 13.655/2018, imputa ao órgão julgador (seja ele jurisdicional, 

administrativo ou de controle, como os tribunais de contas) o dever de observar “as consequências 

práticas” da sua decisão. 
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Eis o texto do dispositivo: 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 

decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 

medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

 

A relevância do art. 20 da LINDB, conforme veremos, está em que ele deixa claro que o 

julgador, em determinado cenário, deve considerar as consequências da sua decisão e, mais do que 

isso, deve expor o caminho que o seu raciocínio percorreu para chegar à percepção sobre tais 

consequências e para escolher, dentre as opções possíveis, a que lhe pareceu necessária e 

adequada ao caso. 

É preciso identificar o propósito desse dispositivo, a sua estrutura normativa e o conteúdo 

dogmático do dever de considerar as consequências práticas da decisão. 

 

O propósito do art. 20 da LINDB 

Carlos Ari Sundfeld, um dos responsáveis pelo projeto de lei que deu origem à Lei n. 

13.655/2018, destacava que se vive “hoje um ambiente de ‘geleia geral’ no direito público 

brasileiro, em que princípios vagos podem justificar qualquer decisão”495. 

De modo geral, as mudanças inseridas na LINDB pela referida lei buscaram “conferir mais 

segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade ao direito público”496. Convém lembrar que uma 

das faces da segurança jurídica diz respeito à cognoscibilidade do direito: o direito só serve de 
 

495 SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio é preguiça. Direito administrativo para céticos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 205. 
496 SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. “Uma lei para dar mais segurança jurídica ao direito 
público e ao controle”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. José 
Vicente Santos de Mendonça e Fernando Leal (coord.). Rio de Janeiro, UERJ/FGV-Rio, 2017, p. 22. 
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mecanismo de orientação se o destinatário consegue compreendê-lo; por essa razão, o direito deve 

ser inteligível e assim o é, dentre outras coisas, por meio da determinação e da clareza das suas 

fontes normativas497. 

O propósito do art. 20 da LINDB é garantir a segurança jurídica por meio da entrega de 

decisões mais qualificadas, já que “o uso retórico de princípios muito vagos vem sendo um 

elemento facilitador e legitimador da superficialidade e do voluntarismo”498. 

Como ressalta Fernando Leal, “em um cenário de elevada carência argumentativa, obrigar 

tomadores de decisão a, ao lado de princípios vagos, considerar mais um elemento de justificação 

pode contribuir para o aumento da qualidade da fundamentação das suas decisões. Se decisões são 

tomadas exclusivamente com base em padrões vagos, exigir do juiz que pense nos efeitos das 

alternativas decisórias que lhe são apresentadas e incorpore em seu julgamento essas reflexões 

deixará os resultados menos sujeitos a críticas sobre um possível déficit de justificação. Pelo 

menos em termos quantitativos. Recorrer a um princípio vago e discorrer sobre as consequências 

de alternativas de decisão parece, assim, melhor do que simplesmente mencionar um princípio 

vago”.499 

 

Estrutura normativa 

O art. 20 é enunciado normativo inédito e de difícil compreensão. Ele incorpora termos 

muito difundidos nos estudos contemporâneos sobre a Teoria do Direito, de um modo geral, e da 

decisão judicial, de um modo especial: “valores jurídicos abstratos” e “consequências práticas da 

decisão”. 

 
497 É o que Humberto Ávila chama de “segurança de conteúdo pela inteligibilidade normativa” (ÁVILA, Humberto. 
Teoria da segurança jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 334 e seguintes). 
498 SUNDFELD, Carlos Ari. “Princípio é preguiça”. Direito administrativo para céticos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 225. O autor continua: “A verdade é que motivações e discussões que ficam nesse plano de generalidades são 
insuficientes para conclusões concretas. A razão é óbvia: nesse plano, quase todo mundo tem alguma razão no que 
diz” (idem, ibidem). 
499 LEAL, Fernando. “Inclinações pragmáticas no Direito Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 
PL 349/15”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. José Vicente 
Santos de Mendonça e Fernando Leal (coord.). Rio de Janeiro, UERJ/FGV-Rio, 2017, p. 27. 
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Desse dispositivo podem ser extraídas duas normas: um postulado hermenêutico e uma 

regra de densificação do dever de motivar as decisões. 

o Postulado hermenêutico 

Postulado normativo é norma jurídica que regula a forma como as outras normas jurídicas 

devem ser aplicadas. Postulado hermenêutico é o postulado normativo que regula o modo como 

devem ser interpretadas as fontes normativas500, como a lei, o contrato ou a decisão. 

O caput do art. 20 da LINDB estabelece um postulado hermenêutico, uma diretriz 

interpretativa para o órgão julgador: ele deve considerar as consequências práticas da decisão a 

ser tomada501. 

A consideração das consequências práticas deve acontecer sempre que o julgador pretender 

decidir com base em “valores jurídicos abstratos”. Sucede que, no sistema brasileiro, o juiz não 

decide com base em valores, mas com base em normas. A referência a “valores” é 

dogmaticamente sem sentido. 

É preciso apurar, então, a que normas jurídicas esse dispositivo, valendo-se de expressão 

equivocada, se está referindo.  

Pensamos que a expressão “valores jurídicos abstratos” é utilizada para designar os 

princípios normativos menos densificados, isto é, aqueles que são enunciados em termos amplos, 

sem um sentido unívoco, e que carecem de densificação diante do caso concreto. Assim pensamos 

por três motivos. 

Primeiro, porque, a considerar o motivo pelo qual o dispositivo foi inserido na LINDB – 

exigir maior esforço argumentativo do julgador, como forma de garantir a segurança jurídica pela 

 
500 Sobre os postulados normativos, ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 12ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 
2011, p. 135-144. 
501 Os Enunciados ns. 3 e 4 do II Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação da AJUFE, Campinas, 2018, têm a 
seguinte redação:  3. “O Poder Judiciário deve deferir tutelas que restabeleçam a juridicidade violada com o menor 
grau de impacto interventivo possível, também atentando para as consequências políticas, econômicas e 
concorrenciais de suas decisões”. 4. “O Poder Judiciário deve primar pelo controle de juridicidade empiricamente 
informado, incentivando as partes e terceiros interessados a apresentarem dados técnicos e científicos que subsidiem a 
verificação lógica entre as premissas, as metodologias e as conclusões que embasam os atos regulatórios”. 
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melhora da qualidade da fundamentação –, é exatamente no campo dos princípios menos 

densificados que os fatores de preocupação e de insegurança se mostram mais presentes. 

Segundo, porque a diferença básica entre regras e princípios é que o princípio estabelece 

uma finalidade a ser alcançada sem necessariamente especificar a forma de alcançá-la, enquanto 

que a regra determina a consequência (faculdade, obrigação ou proibição) da ocorrência, no plano 

fenomenológico, de certo fato ou conjunto de fatos.  

Se a regra contém, necessariamente, a descrição das consequências jurídicas vinculadas 

àquele fato, não há razão para se exigir do juiz que considere as consequências práticas de optar 

entre este ou aquele sentido no momento de interpretar o texto normativo: a consequência possível 

é aquela descrita na própria regra, de modo que a atividade do juiz é identificar se houve, ou não, 

subsunção dos fatos à norma. Se a regra estiver enunciada em termos vagos, cabe ao julgador, na 

fundamentação decisória, demonstrar que o caso concreto se amolda àqueles termos vagos (art. 

489, §1º, II, CPC). Nada impede que ele faça um exame das consequências práticas da sua opção 

interpretativa, mas o art. 20 da LINDB não exige que assim o faça. Nada impede, também, que 

faça controle de constitucionalidade in concreto dessa regra e, se for o caso, deixe de aplicá-la; é 

possível, inclusive, pensar na ponderação entre regras, como aponta o art. 489, § 2º, do CPC. 

Segundo Alexy, para solucionar um conflito entre regras é necessário que uma das regras 

integre uma hipótese de exceção à outra502, ou então que uma delas seja invalidada e expurgada do 

ordenamento, em nome da subsistência da outra, verificando-se, pois, se a regra está dentro (como 

exceção) ou fora (por invalidação) do ordenamento. Dessa forma, constatada a contradição entre 

“juízos concretos de dever-ser”, se ela não pode ser sanada com a inserção de uma “cláusula de 

exceção” em uma das regras, então se deve decidir qual delas deve ser invalidada503. 

Essa não é, contudo, a solução para a colisão entre princípios. Nesses casos, um princípio 

não é tomado como exceção ao outro e nenhum deles precisa ser invalidado504. Na verdade, em 

 
502 O que corresponderia à invalidade parcial dessa regra, diz SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais. 
Conteúdo essencial. Restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 48 e 49. 
503 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 92 e 93. 
504 Muito embora o autor admita que princípios possam ser absolutamente incompatíveis em abstrato, impondo-se um 
deles seja expurgado da ordem jurídica, por invalidade (ex. segregação racial). Na verdade, a discussão em torno da 
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uma “dimensão de pesos” (e não de validade), considera-se que, nas situações concretas, os 

princípios têm pesos distintos e que o princípio que mais pesar tem preferência em relação ao 

outro505 – caso em que o conflito e sua solução se situam dentro do ordenamento.  

Humberto Ávila questiona essa diferenciação506. Ele entende que a ponderação não é 

exclusividade dos princípios: as regras também podem conviver abstratamente, mas colidir 

concretamente; as regras podem ter seu conteúdo preliminar de sentido superado por razões 

contrárias; as regras podem conter hipóteses normativas semanticamente abertas (conceitos 

indeterminados); as regras admitem formas argumentativas como a analogia. Em todas essas 

hipóteses, entende Ávila, é necessário lançar mão de ponderação. 

Nas suas palavras, com as quais concordamos, “a ponderação diz respeito tanto aos 

princípios quanto às regras, na medida em que qualquer norma possui um caráter provisório que 

poderá ser ultrapassado por razões havidas como mais relevantes pelo aplicador diante do caso 

concreto. O tipo de ponderação é que é diverso”507. 

O art. 489, § 2º, do CPC trata justamente da possibilidade de ponderação entre regras. 

Terceiro, porque exigir do julgador que faça a prognose das consequências práticas da 

decisão ao se deparar com qualquer conceito vago – enunciado em princípios ou em regras – 

terminaria por inviabilizar a sua atividade, dada a profusão com que se encontram termos vagos na 

legislação brasileira.  

É inconcebível pensar que, ao se deparar com conceitos indeterminados como “erro 

grosseiro”, “verdade”, “interesse público”, dentre tantos outros, o julgador deve, obrigatoriamente, 

fazer um juízo preditivo das consequências práticas da sua opção por um ou por outro sentido. O 

 
invalidade determina o que deve estar dentro e fora do ordenamento. Entretanto, pressuposta a validade abstrata do 
princípio, é que se pode analisar sua colisão em concreto, no interior do ordenamento (ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais, cit., p. 110 ss.). 
505 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, cit., p. 93 e 94. 
506 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 52 ss. 
507 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, cit., p. 58-59. 
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pragmatismo prestigiado pelo art. 20 da LINDB também merece ser analisado sob esse viés 

consequencialista e pragmático. Lembremos que, de modo geral, para os conceitos vagos já existe 

a exigência de fundamentação de que trata o art. 489, §1º, II, do CPC. 

Portanto, considerando que (a) o principal problema que o dispositivo quer resolver se 

encontra na aplicação acrítica e superficial de princípios normativos menos densificados; (b) as 

regras, ainda que vazadas em termos vagos, já prescrevem a consequência jurídica que delas se 

deve esperar; e (c) estender o pragmatismo do dispositivo à regras soa inconsequente, a ponto de 

por na berlinda a própria aplicabilidade do dispositivo, pensamos que o âmbito de aplicação 

próprio do art. 20 da LINDB são os casos em que a decisão se baseia num princípio normativo 

menos densificado.  

Isso faz com que o art. 20 contenha uma possível redundância. Como constata Fernando 

Leal, “se princípios são normas com estrutura teleológica, a tomada de decisão com base em 

princípios jurídicos deveria necessariamente envolver um juízo sobre os possíveis efeitos atrelados 

à aplicação de medidas destinadas a realizar os estados de coisas a eles vinculados”508. Nesse 

aspecto, “o artigo 20 pode significar um simples comando para que essas normas sejam aplicadas 

como deveriam”509. 

As referências a princípios como a dignidade da pessoa humana, a economicidade, a 

moralidade, a impessoalidade, a isonomia, a saúde e a tantos outros que existem por aí devem 

estar acompanhadas de um esforço argumentativo no sentido não apenas de demonstrar a 

conformação do conceito indeterminado com o caso concreto (art. 489, §1º, II, CPC), mas também 

de avaliar as consequências práticas do sentido atribuído a esse conceito indeterminado 

Não basta, por exemplo, que o magistrado invoque o direito fundamental à saúde, fazendo 

considerações genéricas sobre o tema – que muitas vezes podem ser reproduzidas em tantos outros 

casos semelhantes –, para deferir a determinado paciente tratamento em hospital particular às 

custas do Estado ou para determinar o seu internamento imediato em hospital público sem 
 

508 LEAL, Fernando. “Inclinações pragmáticas no Direito Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 
PL 349/15”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias, ob. cit., p. 27. 
509 LEAL, Fernando. “Inclinações pragmáticas no Direito Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 
PL 349/15”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias, ob. cit., p. 27-
28. 
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respeitar os critérios de regulação. É preciso que o magistrado considere e trate expressamente das 

consequências dessa sua decisão, especialmente quanto aos reflexos que ela pode gerar no 

orçamento e na execução de outros projetos ligados à saúde ou quanto aos reflexos que pode gerar 

em relação a outros pacientes do sistema de saúde que aguardam na fila da regulação uma 

oportunidade de atendimento. 

Ao se deparar com princípios normativos, o julgador deve (i) buscar os possíveis sentidos 

do texto e sopesá-los considerando as consequências práticas decorrentes de cada um deles; e (ii) à 

luz das consequências possíveis, definir o sentido que será atribuído ao conceito indeterminado. 

O art. 20 incide no momento da valoração dos sentidos do texto normativo de conteúdo 

aberto e no momento da decisão, ou da escolha, por um desses sentidos.  

Para Carlos Ari Sundfeld, “o profissional do Direito, ao construir soluções para os casos, 

tem um dever analítico. Não bastam boas intenções, não basta intuição, não basta invocar e 

elogiar princípios; é preciso respeitar o espaço de cada instituição, comparar normas e opções, 

estudar causas e consequências, ponderar as vantagens e desvantagens. Do contrário viveremos 

no mundo da arbitrariedade, não do Direito”510.  

Além disso, “a simples pertinência do princípio ao caso não é bastante para justificar a 

solução específica, sendo indispensável formular de modo explícito a regra geral que se vai 

aplicar, justificando-a com a análise profunda das alternativas existentes, de seus custos e, ainda, 

de seus possíveis efeitos positivos e negativos”511. 

O caput do art. 20 inaugura, em termos dogmáticos, o postulado hermenêutico do 

pragmatismo, segundo o qual as consequências práticas devem ser consideradas no momento da 

valoração e da escolha de um dos sentidos possíveis do texto normativo de conteúdo semântico 

aberto. 

 
510 SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio é preguiça. Direito administrativo para céticos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 206. 
511 Idem, ibidem. 
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Esse postulado não se aplica apenas à decisão judicial. Ele também se aplica às decisões 

administrativas e às decisões tomadas por órgãos de controle, como os tribunais de contas e as 

agências reguladoras.  

Como ensinam Sundfeld e Guilherme Jardim Jurksaitis, “é assim, afinal, que decidem os 

administradores públicos e os formuladores de políticas: considerando dado problema, 

vislumbram possíveis soluções, tentam prever os custos e as consequências de se optar por cada 

uma delas e submetem o juízo final ao escrutínio público (seja através do debate parlamentar, no 

caso de uma lei, de consultas públicas, ou mesmo no momento em que a decisão passa a dar 

resultados para a população, sejam eles positivos ou não) e também ao crivo dos órgãos de 

controle”512. 

O art. 20 da LINDB vem somar-se a um conjunto de normas jurídicas expressas no Código 

de Processo Civil, que disciplinam a interpretação das fontes e aplicação das normas no Direito 

brasileiro.  

O CPC contém outros postulados relevantes para a interpretação das fontes e para a 

aplicação das normas, que são a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 8º513), a coerência e a 

integridade (art. 926514), a ponderação e a boa-fé (art. 489, §§ 2º e 3º515). Trata-se de uma 

verdadeira constelação de postulados hermenêuticos. 

A eles se soma o postulado do pragmatismo. 

 
512 SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. “Uma lei para dar mais segurança jurídica ao direito 
público e ao controle”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. José 
Vicente Santos de Mendonça e Fernando Leal (coord.). Rio de Janeiro, UERJ/FGV-Rio, 2017, p. 23. 
513 Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 
legalidade, a publicidade e a eficiência. 
514 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
515 Art. 489. [...]  
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. 
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade 
com o princípio da boa-fé. 
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o Dever de motivação 

O art. 20 vai além de ser um postulado hermenêutico. O dispositivo contém, no parágrafo 

único, regra que impõe ao julgador dever específico de motivação.  

Não basta que o julgador considere as consequências práticas dos sentidos possíveis que 

podem ser atribuídos ao texto normativo de conteúdo aberto. Não é difícil encontrar casos, 

inclusive do STF, em que o consequencialismo protagoniza a tomada de decisão, revelando que 

esse juízo pragmático pode ser muito mais comum na atividade jurisdicional do que se pode 

pensar. 

A relevância do art. 20 da LINDB está não apenas na parte em que ele exige que as 

consequências sejam consideradas como também na parte em que ele exige que o julgador 

explicite, na fundamentação, o caminho que seu raciocínio trilhou para chegar até elas. 

É preciso, então, que o julgador esclareça quais sentidos podem ser extraídos do texto 

normativo e quais são as consequências práticas a que cada um desses sentidos pode levar; é 

preciso também que o julgador justifique a solução dada à luz da proporcionalidade (necessidade e 

adequação) e das possíveis alternativas decisórias. O parágrafo único do art. 20 determina que “a 

motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas”. 

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 20 densifica a regra contida no art. 93, IX, da 

Constituição, segundo a qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 

e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.  

Depois de apurar o princípio normativo que regula o caso e seus possíveis sentidos, e 

depois de considerar as consequências práticas decorrentes da adoção desses possíveis sentidos, 

cabe ao julgador adotar a solução que, em comparação com as outras soluções possíveis para o 

caso, demonstre ser a medida necessária e adequada – ou, em outras palavras, a medida mais 

proporcional. Isso vale para qualquer solução a que se chegue: imposição de prestação (fazer, não 

fazer ou pagar quantia), tutela declaratória ou tutela constitutiva (como a invalidação de ato 

jurídico, por exemplo).  
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Para anular um contrato de parceria público-privada de gestão de um hospital público, com 

base no princípio da economicidade, por exemplo, o juiz precisa avaliar as consequências dessa 

decisão e verificar se a solução dada ao caso é necessária e adequada se comparada, por exemplo, 

à revisão do contrato, com manutenção da parceria. 

Observe que o inciso II do §1º do art. 489 do CPC já impõe que o emprego de conceitos 

jurídicos indeterminados deve ser acompanhado de explicação do motivo concreto de sua 

incidência no caso.  

O que o art. 20 da LINDB faz é acrescentar mais uma regra específica de fundamentação 

decisória, ao exigir que a incidência do conceito jurídico indeterminado não apenas esteja 

demonstrada no caso concreto como também que fique claro que o julgador considerou as 

consequências práticas decorrentes de cada um dos sentidos possíveis e que avaliou tais 

consequências à luz da proporcionalidade. 

 

o O art. 20 da LINDB e o art. 489 do CPC 

O art. 20 da LINDB funciona como mais um parágrafo do art. 489 do CPC, seja porque 

estabelece mais um postulado normativo (tal como os §§2º e 3º do art. 489), seja porque 

estabelece mais uma situação em que a fundamentação pode ser considerada deficiente (tal como 

o §1º do art. 489)516 – nesse sentido, inclusive, o desatendimento do disposto no parágrafo único 

do art. 20 da LINDB é omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos 

do art. 1.022, II, par. ún., II, do CPC. 

 
516 Também enxergando essa aproximação entre os dois dispositivos, JUSTEN FILHO, Marçal. “Art. 20 da LINDB - 
Dever de transparência, concretude e proporcionalidade nas decisões públicas”. Revista de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro: FGV-Rio, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – 
LINDB (Lei no 13.655/2018), novembro/2018, p. 35. 
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O dever de considerar as consequências práticas da decisão 

o Introdução: o pragmatismo jurídico e seus riscos 

A menção do art. 20 às “consequências práticas da decisão” é marcante porque remete ao 

pragmatismo jurídico, teoria controversa que trata sobre a forma como deve o julgador decidir517, 

e que pode ser entendido, objetivamente, como “qualquer atitude que condicione explícita ou 

implicitamente a adequação jurídica de determinada decisão judicante à valoração das 

consequências associadas a ela e às suas alternativas”518. 

MacCormick rejeita o sistema de construção decisória puramente baseado em 

consequências, sob o fundamento de que ele exclui a possibilidade de justificação racional da 

decisão, já que o futuro é desconhecido e cadeias de consequências podem se desenvolver ao 

infinito. Mas ele tampouco entende plausível um sistema que não considere as consequências 

como fator relevante no processo decisório. Sugere uma visão intermediária; para ele, alguns casos 

exigem que sejam consideradas as consequências como parte do processo decisório: são os casos 

problemáticos, assim entendidos aqueles capazes de ensejar interpretações distintas e que admitem 

respostas conflitantes, todas elas legalmente admissíveis.519 

Tal como ocorreu com a integridade e a coerência – conceitos que são fruto de construção 

doutrinária e que foram incorporadas no art. 926 do CPC como normas jurídicas –, o pragmatismo 

jurídico é construção doutrinária que passa, agora, a ter o status de norma jurídica. 

 
517 Para ficar em apenas dois exemplos, temos, de um lado, Richard Posner, que se declara um juiz pragmático e é um 
dos principais teóricos do pragmatismo jurídico (POSNER, Richard A. Law, pragmatism, and democracy. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2003, ebook Kindle) e, de outro, Ronald Dworkin, que critica o 
pragmatismo de forma veemente, tachando-o como uma “concepção cética do direito”, porque nega o valor da 
coerência da decisão judicial com decisões tomadas no passado (pelo legislador ou por outros juízes) e se apoia 
apenas “na justiça, na eficiência ou em alguma outra virtude contemporânea da própria decisão” (DWORKIN, 
Ronald. O império do direito. Jeferson Luiz Camargo (trad). 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 119 e 185, 
respectivamente). 
518 SCHUARTZ, Luis Fernando. “Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem”. Direito e 
interpretação: racionalidades e instituições. Ronaldo Porto Macedo Jr e Catarina Helena Cortada Barbieri (org). São 
Paulo: Saraiva, 2011, ebook Kindle, pos. 5997-6003. 
519 MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the Rule of Law: a theory of legal reasoning. New York: Oxford University 
Press, 2005, ebook Kindle, pos. 2469-2492. 
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Do ponto de vista normativo, já vimos que o art. 20 da LINDB inseriu no sistema vigente o 

postulado do pragmatismo, por meio do qual o julgador tem o dever de considerar as 

consequências práticas da sua decisão como elemento para a própria tomada de decisão. 

Isso confere à atividade decisória, de certa forma, um caráter preditivo: exige-se que o julgador 

antecipe os efeitos da decisão antes de tomá-la520.  

O risco desse tipo de atividade é que ela transforma a consequência prática no protagonista 

do processo decisório, permitindo, numa espécie de contramão lógica, que o sentido do texto 

normativo seja construído em razão da consequência considerada ótima pelo julgador521. Isso pode 

conferir ao magistrado uma (sensação de) liberdade incompatível com os postulados de coerência 

e integridade do direito, já que pode estimulá-lo a querer dissociar-se das normas existentes 

(legislação) e da forma como elas vêm sendo aplicadas (precedentes) para proferir uma decisão 

que considere apenas uma utilidade contemporânea à própria decisão522. 

Como ensinam Diego Werneck Arguelhes e Fernando Leal, “o juiz pragmático não se vê 

envolvido por qualquer dever de consistência com o passado. Quando os precedentes e as decisões 

legislativas forem honrados por um magistrado pragmático na solução de um caso concreto, será 

única e exclusivamente como um meio para se atingir finalidades sociais relevantes”.523 

 
520 Uma espécie de decisão de segunda ordem, como ensinam Cass R. Sunstein e Edna Ullmann-Margalit: “By 
second-order decisions we refer to decisions about the appropriate strategy for reducing the problems associated with 
making a first-order decision. Second-order decisions thus involve the strategies that people use in order to avoid 
getting into an ordinary decision-making situation in the first instance. [...] In law, for example, some judges favor a 
second-order decision in favor of rules, on the ground that rules promote predictability and minimize the burdens of 
subsequent decisions” (SUNSTEIN, Cass R.; ULLMANN-MARGALIT, Edna. Second-order decisions. Disponível 
em: <http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=193848> Acesso em: 27, dez 2018). 
521 “O julgador pragmático não se detém perante textos normativos, não aceita restrições no universo dos insumos 
disponíveis para a justificação das decisões e faz do direito positivo, da dogmática jurídica, bem como das teorias e 
estratégias gerais de aplicação do direito (p. ex., do formalismo), eles próprios, objetos de sua escolha, convertendo-
os em ‘fontes de informação’ e em ferramentas cujo emprego apenas deverá justificar-se instrumentalmente, vale 
dizer, em função da sua maior ou menor contribuição para a produção pontual da consequência tratada como a melhor 
do ponto de vista social” (SCHUARTZ, Luis Fernando. “Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e 
malandragem”. Direito e interpretação: racionalidades e instituições. Ronaldo Porto Macedo Jr e Catarina Helena 
Cortada Barbieri (org). São Paulo: Saraiva, 2011, ebook Kindle, pos. 6377). 
522 Essa é, inclusive, a crítica que Dworkin faz ao pragmatismo jurídico (DWORKIN, Ronald. O império do direito, 
ob. cit., p. 185). 
523 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. “Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da Decisão 
Judicial: Caracterização, estratégias e implicações”. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Daniel 
Sarmento (coord). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 187. 
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Outro risco plausível é que as consequências consideradas pelo julgador não guardem 

relação com o caso concreto, ou guardem relação muito tênue e indireta.  

o Conteúdo dogmático do dever de considerar as consequências práticas da decisão 

Para minimizar esses riscos e tentar chegar ao meio termo de que fala MacCormick, 

convém então estabelecer de modo objetivo qual o conteúdo dogmático do dever de considerar as 

consequências práticas da decisão. Vejamos. 

a) Em primeiro lugar, a observância desse dever pressupõe a identificação de mais de uma solução 

dogmaticamente justificada para o problema jurídico posto sob apreciação. Sempre que o julgador 

constatar que, dada a incidência de determinado princípio normativo ao caso, duas ou mais 

soluções são dogmaticamente possíveis, ele tem o dever de avaliar as consequências práticas de 

cada uma dessas soluções. 

b) Não se exige que o julgador considere todas as consequências possíveis524. Isso seria, aliás, 

inviável e inconveniente. As consequências a serem consideradas são aquelas postas no debate 

judicial, sobre as quais tenha havido efetivo contraditório (arts. 9º e 10, CPC).  

Portanto, assim como não é dado exigir do julgador um exercício de futurologia, tampouco se 

pode admitir que as partes fiquem alheias às consequências consideradas para a determinação de 

sentido do princípio normativo: tais consequências devem ser previamente discutidas com as 

partes.   

c) A observância desse dever impõe ao julgador declinar, na fundamentação, a prognose das 

consequências e o lastro probatório que as demonstre. Afinal, “a viabilidade de argumentos 

consequencialistas é necessariamente dependente da confiabilidade das prognoses feitas sobre o 

que acontecerá com o mundo caso um determinado curso de ação seja adotado”525. 

 
524 POSNER, Richard A. Law, pragmatism, and democracy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
2003, ebook Kindle, pos. 744. 
525 LEAL, Fernando. “Inclinações pragmáticas no Direito Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 
PL 349/15”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias, ob. cit., p. 28. 
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Como dissemos, o pragmatismo exige um juízo preditivo – embora colaborativo, porque dele 

participam os sujeitos parciais –, isto é, exige que o julgador faça prognósticos sobre o que pode 

acontecer. “Decisões judiciais orientadas nas próprias consequências são, tipicamente, decisões 

sob incerteza subjetiva e, nesse terreno, é difícil que possam mover-se [...] para além da condição 

de exercícios de imaginação com força jurídica”526. 

É preciso exigir alguma racionalidade dessa tarefa preditiva para que ela possa ser 

minimamente controlável. 

O primeiro passo, já o vimos, é submetê-la ao contraditório prévio. 

O segundo passo é exigir que o julgador informe as prognoses feitas. Não basta que 

indique a consequência; é preciso que explique racionalmente o caminho que trilhou para chegar 

até ela. A publicização do raciocínio de causa e efeito é importante para evitar argumentos 

generalizantes do tipo: decidir que o locatário hipossuficiente tem direito a locar um imóvel 

residencial sem oferecer garantia implicará aumento generalizado do preço da locação residencial 

e, com isso, queda de oferta de imóveis a preços acessíveis, em prejuízo dos próprios locatários 

hipossuficientes. Trata-se de argumento facilmente generalizável527. 

O terceiro passo é exigir que as prognoses tenham fundamento no lastro probatório 

constante dos autos. As consequências que importam ao pragmatismo são as consequências reais, 

não as hipotéticas528. Não há espaço para que o julgador cogite consequências que não estejam 

minimamente demonstradas nos autos como possíveis a partir daquele estado de fato. Pode adotar 

os meios atípicos de prova por amostragem ou de prova de probabilidade como forma de inferir 

 
526 SCHUARTZ, Luis Fernando. “Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem”. Direito e 
interpretação: racionalidades e instituições, ob. cit., pos. 6089. 
527 SCHUARTZ, Luis Fernando. “Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem”. Direito e 
interpretação: racionalidades e instituições, ob. cit., pos. 6067. Esse é o chamado argumento do efeito perverso: “O 
argumento dos efeitos perversos usa uma tática condicionalmente consequencialista. A sua graça consiste em assumir, 
‘para fins de argumentação’, a ordem de preferências daquele contra quem o argumento se dirige e mostrar que a 
decisão por estes escolhida, em vez de promover a realização do estado de coisas desejado, resulta no seu oposto. Há, 
de fato, algo de perverso nessa conspiração da realidade para a produção de consequências contrárias às pretendidas, 
normalmente na melhor das intenções, com a decisão tomada” (SCHUARTZ, Luis Fernando. “Consequencialismo 
jurídico, racionalidade decisória e malandragem”. Direito e interpretação: racionalidades e instituições, ob. cit., pos. 
6059-6067). 
528 POSNER, Richard A. Law, pragmatism, and democracy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
2003, ebook Kindle, pos. 116. 
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que uma dada consequência é plausível, mas não pode prescindir de, ao menos, constatar os 

indícios a partir dos quais ela se revela. 

d) A atribuição de sentido ao conceito indeterminado deve considerar o que já se construiu sobre o 

assunto. Não cabe ao julgador propor um sentido absolutamente inovador para determinado 

conceito vago e, a partir dele, extrair uma solução jurídica para o caso. A atividade interpretativa 

deve ser coerente com as decisões (legislação e precedentes) já tomadas e com o conhecimento já 

construído pela doutrina.529 O julgador não pode, por exemplo, criar um novo sentido para 

dignidade da pessoa humana, sem observar o que a tradição jurídica já produziu sobre o tema. 

Pode até propor um novo sentido, mas não pode deixar de dialogar com a tradição. 

Não se pode chegar a uma decisão que atenda ao pragmatismo, mas que seja incoerente. A 

coerência e a integridade conferem consistência ao sistema jurídico530, e a consistência é, também 

ela, um postulado que objetiva resguardar a segurança jurídica531.  

e) A observância desse dever não pode redundar numa decisão em desconformidade com o 

Direito. O postulado do pragmatismo não se sobrepõe532 aos outros postulados previstos no CPC – 

a saber: razoabilidade, proporcionalidade, integridade, coerência, ponderação e boa-fé. Eles 

convivem e não é possível que a aplicação de um afaste completamente o outro. 

O pragmatismo, portanto, está limitado, dentre outras coisas, pela integridade, que assegura 

unidade ao Direito. O julgador não é livre para construir uma solução de acordo com o que reputar 

ser a consequência mais apropriada ao caso; a solução do caso deve estar necessariamente dentro 

do Direito, isto é, não pode violar norma jurídica. O juiz não pode, por exemplo, invocando o 

 
529 Humberto Ávila trata da determinação de sentido como método predisposto pela segurança jurídica para controle 
semântico-argumentativo da atividade do intérprete: “O intérprete deverá reconstruir os sentidos mínimos das 
expressões utilizadas pela Constituição, com vistas a verificar se os termos utilizados não possuem conceitos que já 
foram objeto de processos argumentativos de objetivação. [...] Nesse sentido, a atividade interpretativa não é livre, 
pois parte de conceitos que já foram elevadamente determinados pelo uso argumentativo anterior, de tal sorte que a 
utilização de determinadas expressões indica um processo de incorporação conceitual do qual o intérprete não pode se 
afastar” (ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 341-343). 
530 Isso parece ser capaz de arrefecer as críticas que Dworkin faz ao pragmatismo jurídico. 
531 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 350. 
532 No mesmo sentido, JUSTEN FILHO, Marçal. “Art. 20 da LINDB - Dever de transparência, concretude e 
proporcionalidade nas decisões públicas”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV-Rio, Edição 
Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei no 13.655/2018), 
novembro/2018, p. 38. 
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princípio da força obrigatória dos contratos, impor que um dos contratantes devolva ao outro a 

quantia que dele recebeu como pagamento para que cometesse ato ilícito (art. 883, Código Civil) – 

ainda que a devolução da quantia seja a melhor consequência possível para o caso concreto533. 

f) A observância desse dever não se pode dar à custa de uma postergação excessiva da solução 

para o caso concreto.  

Como afirmam Diego Werneck Arguelhes e Fernando Leal “as estratégias pragmáticas 

comprometidas com a escolha das alternativas de decisão que promovem sempre as melhores 

consequências implicam maiores custos de decisão e, a fortiori, também de erro, que posturas 

menos ambiciosas. Esse é um impacto sistêmico que não deve ser descartado”534. É preciso, então, 

“considerar as consequências relacionadas à busca pelas melhores consequências”, uma vez que 

“nem sempre as melhores consequências podem ser diretamente alcançadas”.535 

A razoável duração do processo é finalidade tutelada pelo texto constitucional (art. 5º, 

LXXVIII, CF). O processo não pode ter o seu curso natural afetado pela busca desmedida de 

possíveis consequências das também possíveis soluções para o caso. Não havendo provas ou 

indícios a partir dos quais possa o julgador inferir determinadas consequências, cabe a ele julgar 

conforme as regras sobre ônus da prova. 

g) A observância desse dever impõe a declinação dos critérios utilizados para a seleção das 

consequências que devem ser evitadas ou promovidas536.  

 
533 O parágrafo único do art. 883 do Código Civil permite que o valor pago reverta “em favor de estabelecimento local 
de beneficência, a critério do juiz”. 
534 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. “Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da Decisão 
Judicial: Caracterização, estratégias e implicações”. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Daniel 
Sarmento (coord). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 201. Os autores alertam que a referência aos “custos” da 
decisão não se restringe ao aspecto econômico-financeiro; ela abrange todo tipo de dificuldade, inclusive a 
postergação temporal do processo (Idem, p. 200-201). 
535 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. “Pragmatismo como [Meta] Teoria Normativa da Decisão 
Judicial: Caracterização, estratégias e implicações”. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Daniel 
Sarmento (coord). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 200. 
536 LEAL, Fernando. “Inclinações pragmáticas no Direito Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 
PL 349/15”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias, ob. cit., p. 29. 
Essa também é a preocupação de José Vicente Santos de Mendonça (MENDONÇA, José Vicente Santos de. “Dois 
futuros (e meio) para o projeto de lei do Carlos Ari”. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e 
estratégias regulatórias. José Vicente Santos de Mendonça e Fernando Leal (coord.). Rio de Janeiro, UERJ/FGV-Rio, 
2017, p. 33). 
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Uma vez constatadas, a partir da prova dos autos, as consequências que podem ser 

extraídas das possíveis soluções para o problema jurídico, é preciso avaliar qual dessas 

consequências deve ser eleita como a melhor. Sucede que isso exige uma discussão anterior: a de 

saber qual o critério que deve presidir a escolha da consequência537. 

O parágrafo único do art. 20 diz que a escolha entre as medidas possíveis deve ser feita 

segundo o critério da proporcionalidade. Richard Posner afirma que o critério último do 

pragmatismo é a razoabilidade538. O julgador deve esclarecer qual o critério adotado no trabalho 

de consideração das consequências539, deixando claro o que o leva a optar por promover uma e 

evitar outra. 

h) Por fim, a inobservância do dever de considerar as consequências práticas implica a nulidade da 

decisão por falta ou deficiência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e dos arts. 11 

e 489, §1º, do CPC. É a ausência ou a deficiência da fundamentação que revela o 

descumprimento.  

Observe que não há como controlar o atendimento ao postulado inserido no caput do art. 

20 da LINDB senão pela análise da fundamentação da decisão. É irrelevante que o julgador tenha 

considerado intimamente as consequências práticas das soluções para o problema jurídico, se essa 

análise não tiver sido explicitada na fundamentação do pronunciamento. 

É por meio da fundamentação que se pode controlar a sua atividade e a ausência ou 

deficiência na fundamentação pode ensejar a oposição de embargos de declaração (art. 1.022, II, 

par. ún., II, CPC) e a anulação da decisão não ou mal fundamentada. 

 
537 A verdade é que, “não estando claro o critério de valoração, o problema é que o tomador de decisão segue livre 
para ranquear as consequências à sua maneira” (LEAL, Fernando. “Inclinações pragmáticas no Direito 
Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do PL 349/15”. Transformações do Direito Administrativo: 
consequencialismo e estratégias regulatórias, ob. cit., p. 28-29). 
538 POSNER, Richard A. Law, pragmatism, and democracy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
2003, ebook Kindle, pos. 744. Diz o autor: “There is no algorithm for striking the right balance between rule-of-law 
and case-specific consequences [...]. In fact, there isn’t too much more to say to the would-be pragmatic judge than 
make the most reasonable decision you can, all things considered” (idem, pos. 803). 
539 MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the Rule of Law: a theory of legal reasoning. New York: Oxford University 
Press, 2005, ebook Kindle, pos. 2699-2760. 
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Conclusão e balanço crítico 

É preciso interpretar o art. 20 da LINDB de modo a dar-lhe utilidade e torná-lo apto a 

produzir normas em conformidade com a Constituição Federal. A sua adequada compreensão é 

fundamental para a também adequada construção dogmática desse conjunto de normas de 

aplicação de outras normas jurídicas (conjunto de metanormas).  

O propósito desse art. 20 é nobre, mas não deixa de ser curioso que ele pretenda coibir o 

uso retórico de normas mais abstratas e assim o faça pelo uso de termos também muito 

abstratos540, como “valores jurídicos abstratos”, “consequências práticas”, “necessidade e a 

adequação da medida” e “possíveis alternativas”.  

Pior do que isso, o dispositivo confere status normativo a concepção teórica – o 

pragmatismo jurídico – sem que haja uma tradição doutrinária que ilumine a sua compreensão ou 

jurisprudência que a concretize. O consenso será construído a partir de agora. 

Não bastassem essas dificuldades, ainda existem problemas estruturais – como, dentre 

muitas outras coisas, a agenda de trabalho dos julgadores, que impõe restrições de tempo e de 

material para que decidam casos mais complexos541 –, que podem servir de obstáculo à plena 

aplicação do dispositivo, assentada em padrões mínimos de racionalidade e voltada ao efetivo 

incremento de qualidade da atividade jurisdicional. 

Tudo isso faz surgir o risco de o art. 20 funcionar, ao menos por ora, como fonte de insegurança, o 

que não deixa de ser um paradoxo normativo. 

José Vicente Santos de Mendonça projeta três futuros possíveis para o art. 20 – na verdade, 

diz ele, dois futuros e meio, porque o terceiro fica a meio caminho entre o primeiro e o segundo542: 

 
540 Essa é também a crítica feita por Edilson Vitorelli, em palestra sobre o tema (Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=61x6K67OuFI&feature=youtu.be> Acesso em: 27, dez 2018). 
541 SCHUARTZ, Luis Fernando. “Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem”. Direito e 
interpretação: racionalidades e instituições, ob. cit., pos. 6112. 
542 MENDONÇA, José Vicente Santos de. “Dois futuros (e meio) para o projeto de lei do Carlos Ari”. 
Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. José Vicente Santos de 
Mendonça e Fernando Leal (coord.). Rio de Janeiro, UERJ/FGV-Rio, 2017, p. 31-34. 
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a) o primeiro, menos provável, é o futuro em que o art. 20 será plenamente aplicado e as 

autoridades julgadoras observarão detidamente os seus termos; b) o segundo, mais provável, é o 

futuro em que o art. 20 será insinceramente cumprido, apenas com mudança da “gramática da 

decisão”, para incorporar uma “retórica de consequências”; c) o terceiro, um meio caminho, de 

mudança paulatina de cultura, em que, pelo art. 20, “o juiz que buscar ‘consequências práticas’ 

para fundamentar seu decisionismo estará sendo educado e constrangido por uma nova 

gramática”. 

Ainda assim, o dispositivo não parece ser inconstitucional e, bem aplicado, sobretudo a 

partir da sua combinação com outros postulados hermenêuticos, pode ser bom e interessante. Se 

realmente contribuir para a mudança de cultura no trato dos princípios normativos, já terá 

cumprido bem o seu propósito. 
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Sumário: 1 – Imprescritibilidade da ação de dano ambiental?: a) jurisprudência dominante 

do STJ e acórdão em sentido contrário; b) princípios constitucionais; c)  interpretação de 

princípios constitucionais aparentemente contraditórios; c1 conceito de unicidade da 

Constituição e prevalência da regra de hermenêutica de que nenhum princípio é absoluto; 

c2) a prescrição da ação condicionada aos princípios constitucionais da legalidade, 

segurança, proporcionalidade, razoabilidade e racionalidade; d) acórdão do E. STF; e) 

conclusão; 2 – Princípio da segurança jurídica x atos administrativos: princípios do direito 

adquirido e do ato jurídico perfeito a) princípio da irretroatividade sob a ótica do Supremo 

Tribunal Federal e da doutrina;  b) princípio da boa-fé do administrado em face do Poder 

Público; c) divergência no âmbito do C. STJ sobre competência para julgar matérias 

relativas a direito adquirido; 3 - A irretroatividade da Lei Federal 10.150/2000 e os 

“contratos de gaveta” 

1 – IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE DANO AMBIENTAL? 

a) Jurisprudência dominante do E. STJ e acórdãos em sentido contrário 

Primeiramente, cabe transcrever, de forma sucinta, algumas decisões do E. STJ, com o fito 

de se analisar a questão colocada em epígrafe. 
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Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem, em vários julgados, considerando 

imprescritível o dano ambiental, como, no acórdão no REsp 1.120.117 – AC (2009/0074033-7), 

relatora a ilustre Ministra ELIANA CALMON, cuja ementa assim se expressa: “6. O direito ao 

pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo 

manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à 

afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal. 

(omissis) “7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem 

jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais 

das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, 

antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem 

saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à 

reparação. 

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal 

está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação 

que visa reparar o dano ambiental.” DJe 19/11/2009”. 

 

Em outro acórdão, REsp 650.728-SC (2003-0221786-0, publicado no DJe de 2/12/2009), 

relator o eminente Ministro HERMANN BENJAMIN, assim aquela E. Corte se pronunciou 

também pela imprescritibilidade do dano ambiental, verbis: 

“... (omissis)10. Na forma do art. 225, caput, da Constituição de 1988, o 

manguezal é bem de uso comum do povo, marcado pela 

imprescritibilidade e inalienabilidade”. 

 

Já no REsp 1.115-078-RS (2009/0074342-0), publicado no DJe de 6/4/10, relator o ínclito 

Ministro CASTRO MEIRA, ao contrário do que sustentam os acórdãos anteriormente citados, 

foram estabelecidos prazos prescricionais e decadenciais de 5 (cinco) anos, em que parte do 

acórdão é a seguir transcrito: 

(omissis) “3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a 

cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio 

ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, aplicável 
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por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo 

prescricional. 4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo 

prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – 

aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos 

comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de 

novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 

2009. 5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para 

que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do 

Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, 

prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de 

infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a 

infração”. 

Consoante os três arestos supracitados, se constatam acórdãos em que a imprescritibilidade 

da ação, visando à reparação de danos ambientais, é sufragada e, em contrapartida, acórdão que 

estabelece prazos decadencial e prescricional, mesmo em se tratando de ação de cobrança por 

danos ambientais por parte do Poder Público. 

 

b) Princípios constitucionais 

Conforme a melhor doutrina, sobre os princípios constitucionais, base da pirâmide da 

hierarquia das leis, se erige todo um sistema jurídico. Temos, de um lado, na Constituição Federal, 

o princípio dos direitos e garantias individuais, que GILMAR FERREIRA MENDES e 

GUSTAVO GONET BRANCO543  denominam de “direitos fundamentais do homem”, assim 

considerados, “no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza 

em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”. CELSO RIBEIRO 

BASTOS e IVES GANDRA DA SILVA MARTINS544 apontam que os direitos individuais 

constituem um rol de direitos que consigna limitação à atuação estatal.  

 
543 Mendes – Gilmar Ferreira e Branco – Paulo Gustavo Gonet – “Curso de Direito Constitucional” – Saraiva – 9ª ed. 
p. 59. 
544 Bastos – Celso e Gandra Martins – Ives – “Comentários à Constituição do Brasil”, Saraiva, 2º v. 1.989 p. 4. 
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SIQUEIRA CASTRO545, comungando com as opiniões abalizadas acima, a respeito do 

tema, sustenta que “uma das questões de maior atualidade no campo das normas constitucionais 

protetoras dos direitos humanos tem a haver com a denominada eficácia externa, ou seja, com a 

operância erga omnes de seus efeitos e de sua extensividade às relações que se multiplicam a toda 

hora na órbita privada entre os membros da sociedade civil... (omissis). Tem-se aí o fenômeno que 

os doutrinadores alemães designam de eficácia indireta da Constituição, alusivo à extensão das 

normas constitucionais às relações civis, distinguindo-o do chamado efeito imediato dos direitos 

fundamentais, consistente na sua instantânea aplicação aos órgãos e agentes do Poder Público, na 

esteira do preceito contido no art. 1º da Lei Fundamental de Bonn de 1949”, evidenciando a força 

normativa da Constituição.  

Também nessa direção é o ensinamento do ínclito Ministro BARROSO546  que ensina que 

“a Constituição, uma vez posta em vigência, é um documento jurídico, é um sistema de normas. 

As normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, conservam os atributos 

essenciais destas, dentre os quais a imperatividade. De regra, como qualquer outra norma, elas 

contêm um mandamento, uma prescrição, uma ordem, com força jurídica, e não apenas moral”, 

enfatizando que “os princípios constitucionais sintetizam os principais valores da ordem jurídica 

instituída, irradiando-se por diferentes normas e asseguram a unidade sistemática da 

Constituição”. 

JOSÉ AFONSO DA SILVA547 define direitos e garantias individuais como “aqueles que 

reconhecem autonomia aos particulares”, enquanto “a categoria de direitos coletivos como espécie 

dos direitos fundamentais do homem começa, agora, a se forjar e a merecer consideração 

constitucional específica”. E acrescenta: “direitos fundamentais do homem constitui a expressão 

mais adequada ... (omissis) é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 

prerrogativas e instituições que ele caracteriza em garantias de uma convivência digna, livre e 

igual a todas as pessoas”. 

 
545 Siqueira Castro - Carlos Roberto de – “A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais” Forense – 2ª ed. – pp 
173/4 

 
546 Barroso - Luís Roberto – “O Direito Constitucional e a Efetividade de suas normas” – Renovar, 3ª ed. – p. 282/3 e 
p. 308 
547 Silva – José Afonso da – “Curso de Direito Constitucional Positivo” – Malheiros – 34ª ed. – p. 178 
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Nesse diapasão, o mestre luso, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO548 leciona que 

“tendo em vista que se trata de direitos com assento constitucional, a própria noção de 

fundamentalidade dos assim designados direitos (e deveres) fundamentais guarda relação já com 

determinada hierarquia normativa no âmbito interno de cada Estado, especialmente no que diz 

com a limitação jurídica do poder e a supremacia das normas constitucionais no âmbito do 

ordenamento interno”. E conceitua princípios como “normas jurídicas impositivas, de uma 

optimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionantes fácticos 

e jurídicos”.  

Segundo LUÍS ROBERTO BARROSO549, “os princípios constitucionais sintetizam os 

principais valores da ordem jurídica, instituída, irradiam por diferentes normas e asseguram a 

unidade sistemática da Constituição”. E complementa: “princípios gerais são importantes 

desdobramentos dos princípios fundamentais (arts. 1º a 4º da CF) e se irradiam por toda a ordem 

jurídica”. Elenca, nesta categoria, dentre outros, os princípios da legalidade e da isonomia. 

CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO550 leciona que “a abertura temática que 

caracteriza o pós-modernismo constitucional recoloca na ordem do dia a questão da unidade da 

Constituição, ou seja, da integração sistêmica” das normas constitucionais. 

Por outro lado, o princípio do art. 225, que garante o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, que se trata de direito coletivo, ou, na lição de ANDRESS JOAQUIM 

KRELL551, sua titularidade é “tanto das pessoas físicas, como da sociedade como um todo, senão, 

o próprio gênero humano”. 

PAULO AFFONSO LEME MACHADO552 informa que o conceito de meio ambiente 

advém da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que se trata do “conjunto de condições, lei, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas” e considerado “um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo”. 
 

548 Gomes Canotilho – José Joaquim -  “Direito Constitucional” – Almedina – p.184 

 
549 Ob. cit. p. 308 
550 Ob. cit. p. 59 
551 Krell Andress Joachim – “Do meio ambiente”, inserto em “Comentários à Constituição do Brasil” – Saraiva, 
Almedina e IBDP – ob. cit. p. 2079/80 
552 Machado – Paulo Affonso Leme – “Direito Ambiental Brasileiro”-  Malheiros – 19ª ed. – p.10 
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O professor KRELL553 também lembra que o meio ambiente não se limita somente aos 

elementos naturais, como água, ar, solo, fauna, flora, “mas também a paisagem natural e o 

ambiente construído pelo homem, cuja interação propicia o desenvolvimento equilibrado da vida 

em todas as suas formas”. 

 

 

c) Interpretação dos princípios constitucionais aparentemente contraditórios  

c1) Conceito de unicidade da Constituição e prevalência da regra de hermenêutica de que 

nenhum princípio é absoluto 

De um lado, há os princípios fundamentais, consistentes em garantias individuais, previstas 

no artigo 5º da Constituição Federal, tais como o da legalidade, da igualdade, da segurança, e, de 

outro, princípio fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente sadio, garantia coletiva, 

regulado pelo artigo 225 da Lei Maior, que, aparentemente, se oporiam, na visão da jurisprudência 

do E. Superior Tribunal de Justiça, com a prevalência deste. 

Tanto no caso do artigo 5º como do artigo 225 em apreço, o princípio da dignidade humana 

é protegido e há o princípio de que os direitos fundamentais são imprescritíveis.  

Ainda dentro do conceito de unicidade da Constituição, a melhor doutrina entende que não 

se pode, para fins de interpretação, suprimir um princípio em benefício de outro, o que, in casu, 

contraria os acórdãos dos eméritos Ministros ELIANA CALMON e HERMANN BENJAMIN, 

repetido em vários outros arestos por, igualmente, ilustres Ministros do C. STJ.  

Tal posicionamento decorre do princípio de hermenêutica de que nenhum princípio é 

absoluto. Exemplos clássicos são o da restrição do direito de propriedade em decorrência da sua 

função social, em que dois princípios constitucionais se aplicam sobre o mesmo caso, da mesma 

forma que, consequentemente, a restrição ao direito de propriedade imposta por norma ambiental.  

 
553 Ob. cit. pp. 2079/80 
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RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JÚNIOR 554 sustenta que “a concepção hodierna já não 

mais admite a proteção de um direito fundamental em detrimento de outro” e que “a limitação 

legal de um direito fundamental torna-se possível em função de que, se assim não fosse, o seu 

exercício pelo titular inviabilizaria o exercício de direito fundamental de outro titular”.  

Em outas palavras, a harmonização dos princípios constitucionais, de modo a contrabalançar 

os princípios sob comento é essencial. Nesse sentido, SIQUEIRA CASTRO555 expõe que, em 

matéria de conflito aparente de normas constitucionais, há premissas normativas. Segundo 

magistério de LILIANE RORIZ556, “não se resolve conflito entre normas constitucionais 

hierarquizando-as, para depois, suprimir o direito de menor classificação, em favor do outro... 

(omissis) De fato, convém descartar, desde logo, como critério de composição da disputa entre os 

vários direitos sublimados na Constituição, as concepções meramente hierarquizantes para buscar 

deslindar o conflito aparente de normas mediante a pretensa ordem hierárquica dos valores 

constitucionais, que, de resto, se apresentará arbitrária, destituída de cientificidade teórica e de 

difícil e sempre questionável classificação.”  

Mais adiante na obra, o notável constitucionalista aqui citado complementa557: “A solução 

dos conflitos e colisões não pode ser resolvida como recurso à ideia de uma ordem hierárquica dos 

valores constitucionais. Não se pode sempre (ou talvez nunca) hierarquizar entre os bens, para 

sacrificar os menos importantes. Não pode, além disso, ignorar-se que, nos casos de conflito, a 

Constituição protege os diversos valores ou bens em jogo e que não é lícito sacrificar pura e 

simplesmente um deles ao outro”.  

Na mesma linha de raciocínio, SIQUEIRA CASTRO558, menciona o ilustre professor 

português, da Faculdade de Coimbra, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE.  

 
554 Campos Júnior – Raimundo Alves – “O Conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente” – Juruá – 
2011 – p. 75 
 
555 Ob. cit. p. 72 
556 Apud Siqueira Castro, “Conflito entre Normas Constitucionais” – América Jurídica – 2001 – p. 33/34  
557  Siqueira Castro - Carlos Roberto de – “A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais” Forense – 2ª ed. – p. 72 
558 Ob. cit. p. 73 
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 CAMPOS JÚNIOR559 defende que não há como prosperar a tese de hierarquia entre direitos 

fundamentais. Por outro lado, sustenta que os critérios clássicos de interpretação dos conflitos 

entre direitos fundamentais devam ser substituídos “pelo de ponderação de bens e valores 

constitucionais, expressos em normas constitucionais”.  Tal critério pode prevalecer em vários 

casos, conquanto, no caso do aparente conflito de interpretação entre os princípios contidos nos 

artigos 5º e 225 da Carta Magna, não se aplica, uma vez que se tratam de princípios essenciais ao 

Direito Positivo pátrio, em que inexiste “uma hierarquia abstrata, a priori, entre os direitos em 

colisão”, conforme ressalta Steinmetz, apud CAMPOS JÚNIOR560. 

CARLOS MAXIMILIANO561 leciona que “não existem antinomias ou incompatibilidades 

nos repositórios jurídicos”.  E orienta, com suporte em Savigny, que “não raro, à primeira vista 

duas expressões se contradizem, porém, se as examinarmos atentamente (subtili animo), 

descobrimos o nexo culto que as concilia. É quase sempre possível integrar o sistema jurídico, 

descobrir a correlação entre as regras aparentemente antagônicas”,   

Na realidade, a harmonização dos princípios em tela depende de cada caso. Por exemplo, no 

que tange à imprescritibilidade do direito ao dano ambiental, ou urbanístico, depende de lei 

específica, não só porque estaria suprimindo os direitos fundamentais da segurança jurídica e da 

legalidade, o que, pelo exposto acima, não seria possível.  

Ademais, o caput do artigo 225 da CF, quanto à invocação da imprescritibilidade das ações 

relativas à reparação de danos ambientais, seria uma norma de eficácia contida, ou limitada, 

interpretados os ensinamentos de GILMAR FERREIRA562 MENDES e GUSTAVO GONET 

BRANCO, dependendo de lei específica. Nesse sentido, o artigo 225 sob comento seria uma 

norma programática, que LUÍS ROBERTO BARROSO23 define “como disposições indicadoras 

de fins sociais a serem alcançados” e que, no magistério de PONTES DE MIRANDA, “seriam 

 
559 Campos Júnior – Raimundo Alves – “O Conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente” – Juruá – 
2011 – p. 76 

 
560 Ob. cit. p. 72/5 
561 Ob. cit. p. 110 
562 ob. cit. p. 69 



 

373 
 

aquelas que o legislador, constituinte ou não, em vez de editar regra jurídica de aplicação concreta, 

apenas traça linhas diretoras, pelas quais se hão de orientar os poderes públicos.” 563 

Por oportuno, os ilustres juristas, GILMAR FERREIRA MENDES e GUSTAVO GONET 

BRANCO564, assim como JOSÉ AFONSO DA SILVA565, apontam as três espécies de normas 

constitucionais, no tocante à aplicação e a eficácia: a) as normas constitucionais de eficácia plena 

(auto executáveis); b) as de eficácia contida, que dependem de outra norma, como as leis 

complementares; e c) as de eficácia limitada, que contém princípios.  

CARLOS MAXIMILIANO566 pontifica, ao afirmar que se interpretam restritivamente os 

dispositivos que instituem exceções às regras gerais firmadas pela Constituição, bem como 

asseguram prerrogativas, ou cerceiam a liberdade, ou as garantias da propriedade.  

SOUTO MAIOR BORGES567 complementa, ao assevera que “as exceções ao princípio da 

legalidade são somente aquelas previstas na própria Constituição Federal. O legislador ordinário 

não pode estabelecer exceções a princípio com sede constitucional pela razão óbvia de que, se o 

fizesse, estaria alterando a Constituição.”  

O próprio E. Superior Tribunal de Justiça já proferiu outras decisões em casos similares, de 

interesses coletivos, como no acórdão a seguir mencionado, que, embora sustente a aplicação 

analógica de prazo prescricional da ação em matéria ambiental – o que, data vênia, contraria a 

melhor doutrina - admite a tese da interpretação sistemática de normas processuais, consoante 

acima explicitado, in verbis: “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação 

civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do 

Consumidor, e do Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de 

tutela dos interesses transindividuais e, sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e 

 
563 Ob. cit. pp. 114/5 
564 Ob. cit. p.69 
565 Silva – José Afonso da – “Aplicabilidade das Normas Constitucionais” – RT – 2ª ed.  p. 71 
566 Ob. cit. pp 254/5 
567 Borges – Souto Maior – “Os Princípios Jurídico da Tributação na Constituição de 1.988” – Dialética – 5ª ed. – pp. 
13/4  
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subsidiam-se.”(STJ-RP 132/186: REsp 510.150, 1ª T.). “À míngua de previsão do prazo 

prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, inafastável a incidência da ‘analogia legis’, 

recomendando o prazo quinquenal para a prescrição das ações civis públicas, tal como ocorre com 

a prescritibilidade da ação popular, porquanto ‘ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio” (RSTJ 

169/214: 1ªT. REsp 406.545). 

 

c2) A Prescrição da Ação Condicionada ao Princípios Constitucionais da Legalidade, 

Segurança, Proporcionalidade, Razoabilidade e Racionalidade 

Conforme regra de hermenêutica acima sustentada, as normas de imprescritibilidade de 

ação, em nosso Direito, devem estar previstas em lei, não podendo ser aplicadas com base em 

interpretação extensiva, ou analógica, já que se tratam de normas excepcionais. Por consequência, 

a prescrição da ação é regra essencial à segurança jurídica dos cidadãos, em estado democrático de 

Direito, sujeita aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança.  

Consoante lição da eficácia externa das normas constitucionais, contida no princípio da 

legalidade, acima mencionada, SIQUEIRA CASTRO568 propugna que o princípio da legalidade 

“traduz em liberdade ampla de agir, operando a reserva legal como implícita de faculdades 

jurídicas indeterminadas e sujeitas à arbitragem individual, de modo que, na ausência de restrição 

normativa, seja de conteúdo negativo (proibição de fazer), ou positiva (obrigação de fazer), o que 

prevalece é o reino da liberdade. Daí se infere o direito público subjetivo à lei, que assim se erige 

em único ato estatal idôneo a restringir a liberdade”.  

Ressalve-se que parte da doutrina considera o artigo 225 da CF de eficácia plena569, como 

KRELL ANDRESS JOACHIM, ÉDIS MILARÉ, entre outros. Contudo, não há como se advogar, 

ainda que o artigo 225 da Carta Magna tivesse eficácia plena, a imprescritibilidade das ações 

relativas a danos ambientais.   

 
568 Ob. cit. p. 194 
569 Ob. cit. p. 2082/5 e Milaré Éris - “Direito do Ambiente” – RT, 7ª ed.  
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Realmente, a tese de imprescritibilidade da ação relativa a dano ambiental não se sustenta, 

em face dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da racionalidade. O comentado art. 

225 da CF estabelece: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

Como se trata de mandamento dirigido ao Poder Público, conquanto enseja em direitos à 

coletividade e aos cidadãos, pode-se considerar que, nas comunidades dos centros urbanos e nas 

periferias, há sadia qualidade de vida assegurada pelo Poder Público? Evidentemente que a 

interpretação de tal norma constitucional, neste aspecto, no que tange a se considerar como  de 

eficácia plena, extrapola os limites dos princípios da proporcionalidade, racionalidade e 

razoabilidade, da mesma forma que a sua interpretação acerca do direito coletivo ao meio 

ambiente ecologicamente saudável, trazendo como consequência a interpretação, ora contestada, 

de imprescritibilidade de ação de reparação de danos ambientais, em detrimento dos princípios 

fundamentais da legalidade, da segurança, da razoabilidade e da racionalidade, como se um dano 

ambiental pudesse afetar o universo, a toda a população da terra, já que, pelo que se saiba, se 

restringe a um loteamento, ou uma área verde de preservação, ou mesmo a um Município ou 

alguns Municípios, como foi o caso do acidente no Município de  Mariana, ou ao oceano, como 

em enorme derramamento de petróleo, ou ainda uma região, como na bomba atômica em 

Hiroshima, o que dão a entender os r. arestos do C. STJ supracitados!!!! Sustentar que o art. 225 

sob comento tem eficácia plena, se dirigida aos administrados, e eficácia contida, se vinculada ao 

Poder Público, não teria qualquer sustentação, sob uma interpretação mais criteriosa.  

SIQUEIRA CASTRO570, em sua obra, discorre sobre os princípios da razoabilidade e 

racionalidade das leis, que por si só se definem, oriundos do direito norte-americano, aplicáveis à 

interpretação das normas jurídicas em geral, que, confrontados com a interpretação esposada na 

tese de imprescritibilidade de ação decorrente do artigo 225 da Constituição, não pode levar a 

outra conclusão que a não prevalência da tese de imprescritibilidade, no tocante à ação contra 

danos ambientais.  

 
570 “O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Nova Constituição”, Forense, 1.989 
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SUZANA DE TOLEDO BARROS571 lembra que o “princípio da proporcionalidade foi 

cunhado no direito administrativo, ao tempo do florescimento do jusnaturalismo, como ideia de 

limitação do poder de polícia, exatamente para coibir medidas excessivamente gravosas aos 

direitos do cidadão... (omissis) A jurisprudência constitucional pátria também consagra o princípio 

da proporcionalidade, ainda que a matéria sobre restrição a direitos fundamentais não tenha 

alcançado a sistematização desejável”. E, adiante, afirma: “ normas de direitos fundamentais têm 

caráter de princípios; por isso, constituem exigências de otimizações”...(omissis) “Resulta dessa 

constatação, para uma teoria de restrições a direitos fundamentais, que estes possuem limites 

imanentes, e, ainda quando não existam autorizações constitucionais para o legislador impor-lhes 

restrição, são passíveis de sofrê-la, desde que em vista a solução de um conflito concreto de bens 

ou valores constitucionais. Nesses casos, um controle de constitucionalidade tem, 

necessariamente, de respaldar-se em um exame da proporcionalidade – porque, aqui, o nosso 

cânone funciona como limite dos limites – além de ter de levar em consideração outros princípios 

a ele intimamente ligados, quais sejam os princípios da garantia do núcleo essencial e da 

concordância prática”. (negrito consta do original) 

Na realidade, o artigo 225 da CF se trata de norma definidora de direito, legitimando 

qualquer um do povo, ou uma coletividade, a exigir do Poder Público o cumprimento da 

disposição constitucional explicitada no referido artigo, desde que calcada em dispositivo 

infraconstitucional. Contudo, os particulares devam submeter-se às normas expedidas pela 

autoridade pública infraconstitucional competente, para a preservação do direito ambiental. 

No REsp 1.115-078-RS (2009/0074342-0), publicado no DJe de 6/4/10, relator o ínclito 

Ministro CASTRO MEIRA, o E. Superior Tribunal de Justiça definiu prazo de 5 (cinco) anos, 

como prescritivo e decadencial, nas ações de cobrança de dano ambiental a serem propostas pelo 

Poder Público, com base no Decreto nº 20.910/32, aplicando o princípio da isonomia, que 

conforme evidenciado acima, não seria possível no tocante ao prazo prescricional, conquanto 

compatível e adequado, tendo em vista a legislação vigente de Direito Civil.  

 
571 “O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos 
Fundamentais”, Ed. Brasília Jurídica, 1.996, 210 e segs. 
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De fato, mesmo no âmbito do Direito Civil, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em 

seu artigo 27, que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a ação de reparação dos danos 

causados ao consumidor, caso aplicada a lei consumerista a danos ambientais, o que também fica 

afastada, partindo-se do pressuposto que o Decreto nº 20.910/32 tenha sido recepcionado pela 

Constituição de 1.988, consoante sustentado por vários acórdãos desse E. Tribunal Superior, e 

aplicável a normas de Direito Pùblico.  

É fato inexistir lei, definindo prazo específico prescritivo para a propositura de ação contra 

dano ambiental, mas, daí considerar que há imprescritibilidade, significa colocar por terra 

princípios fundamentais do Direito, como da unicidade da Constituição, da racionalidade, da 

razoabilidade, da legalidade e da segurança jurídica. Essa é a conclusão do acórdão a seguir 

transcrito, do E. STF. 

d)  Acórdão do E. Supremo Tribunal Federal 

 Na decisão a respeito do tema, o Pretório Excelso contempla a observância da interpretação 

harmônica entre princípios constitucionais e a reserva de lei em matéria ambiental, o que, parece, 

explicita que a norma contida no art. 225 da Carta Maior tem eficácia contida. 

 É o caso da ADI 3540-MC/DF, em medida cautelar de ADIN, Relator o eminente Ministro 

CELSO MELLO, cuja ementa dispõe, verbis: “MEIO AMBIENTE - DIREITO À 

PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA 

QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE 

TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A 

TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, 

CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE 

PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME 

JURÍDICO A ELES PERTINENTE - MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR 
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OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE 

RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS 

JUSTIFICADORES DO REGIME DE PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE 

ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO 

DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE 

TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS 

BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU 

DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO 

DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO 

CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170)”. (os grifos 

não são do original) 

 

e) Conclusão   

Considerando o princípio da unicidade das normas constitucionais, com a necessidade de 

sua harmonização, mediante interpretação que leve em conta a impossibilidade de supressão de 

princípio em detrimento de outro, dos princípios da legalidade, segurança jurídica, 

proporcionalidade, razoabilidade e racionalidade e da eficácia externa dessas normas e dos 

princípios contidos na Magna Carta, levando, ainda em conta, que o princípio contido no art. 225 é 

programático, conclui-se que, com base nesse mencionado dispositivo constitucional, o legislador 

pode estabelecer restrições aos direitos e garantias individuais, obedecidos os princípios 

fundamentais, inclusive a reserva de lei.  

Por consequência, a interpretação dada pelos acórdãos do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça que propugnam pela imprescritibilidade das ações de reparação de danos ambientais, salvo 

melhor juízo, não se sustentam.   

 

2 – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA X ATOS ADMINISTRATIVOS: 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO 

PERFEITO.  
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a) Princípio da Irretroatividade sob a ótica do Supremo Tribunal Federal e da doutrina 

Com fulcro no artigo 5º, caput, e inciso XXXVI, e no artigo 6º do Decreto Lei 4.657/42, 

recepcionado pela Constituição Federal de 1.988, o princípio da segurança jurídica assegura 

também a eficácia dos atos administrativos válidos, que se alicerçam ainda no princípio da boa-fé 

dos atos praticados pelo Poder Público, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 

Em se tratando de matéria de direito urbanístico e ambiental, nem sempre o Poder Público 

vem observando o princípio constitucional da segurança jurídica ao administrado, sob o 

argumento da chamada prevalência do interesse público.  

A Corte Suprema pátria assegura, a nível constitucional, o respeito ao direito adquirido e ao 

ato jurídico perfeito, com base no princípio que se contrapõe a várias legislações europeias, em 

que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito não se encontram elevados à categoria 

constitucional, o que faz com que vários doutrinadores do Velho Mundo – ROUBIER572, por 

exemplo - deem interpretação consentânea ao direito positivo lá existente – e, portanto – contrário 

à nossa melhor doutrina-, como a esposada pelo emérito Ministro GILMAR MENDES573, com o 

aval do notável Professor CANOTILHO, verbis: “A análise da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, ajuda a compreender a natureza constitucional do princípio do direito adquirido 

no nosso sistema. Resta evidente que, diferentemente do que ocorre em outros modelos, não há 

cogitar entre nós a invocação das leis de ordem pública para justificar a incidência imediata de leis 

novas, É certo, outrossim, que se aplica, entre nós, por força de definição constitucional, a 

doutrina subjetiva ou do direito adquirido. Em relação aos contratos resta evidente que não se 

tolera sequer a chamada retroatividade mínima, restando regulados pela lei velha os efeitos futuros 

dos negócios jurídicos anteriormente celebrados”.  

O C. Supremo Tribunal Federal, em memorável acórdão, na ADIN 493-0- DF, Relator o 

eminente Ministro MOREIRA ALVES574, assim colocou pá de cal no assunto, em que parte da 

ementa dispõe: “... (omissis) O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a 

 
572 “Le Droit Transitoire – Conflits des Lois dans le temps ”, Dalloz, 2º ed., 1.960, p. 423 
573 “Parecer Jurídico” – Secovi, 2.013 
574 Publicação no DJ de 4/9/92 
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toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de 

direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF”. 

Ressalte-se que o referido acórdão da Corte Suprema traz à colação entendimentos 

doutrinários de juristas pátrios de excepcional saber jurídico, dentre outros, os a seguir transcritos, 

com o fito de bem espelhar o entendimento pátrio, da melhor doutrina, a respeito do tema: “No 

Brasil, PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 

1969), Tomo V, 2ª ed. 2ª tiragem, pág. 99, Editora Revista dos Tribunais, 1974) acentua: “A regra 

jurídica de garantia é, todavia ao direito privado e ao direito público. Quer se trate de direito 

público, quer se trate de direito privado, a lei nova não pode ter efeitos retroativos (critério 

objetivo), nem ferir direitos adquiridos (critério subjetivo), conforme seja o regime adotado pelo 

legislador constituinte”. “OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO (“Princípios Gerais 

de Direito Administrativo”, v. 1, 2º ed., nº 37.12, páginas 333 e segs.), após salientar que “o 

problema da irretroatividade das leis se apresenta no Direito Público de igual modo que no Direito 

Privado”, e que todos os ramos jurídicos devem abster-se de promulgar leis retroativas, e que estas 

não terão validade, se assegurando o respeito do fato realizado e do direito adquirido, por texto 

constitucional em vigor”, o que acarreta que, nesse regime, se inclui o Direito Administrativo...”  

Ainda sob o prisma doutrinário, o notável constitucionalista luso, ob. cit., acrescenta, verbis: 

“O ato administrativo torna-se eficaz com a sua emanação e desenvolve depois do decurso do 

prazo da impugnabilidade, a força de “caso decidido”, ou “caso resolvido”. Como caso decidido, o 

direito do administrado ganha autonomia em relação ato administrativo, devendo ser garantida a 

manutenção desse direito pela Justiça”. 

O emérito Desembargador JOSÉ RENATO NALINI, analisando o tema575  se pronunciando 

a respeito do notável Parecer do Prof. GOMES CANOTILHO, ob. cit., ressalta: “O estudo dos 

limites temporais dos efeitos jurídicos das autorizações administrativas em matéria do ambiente 

foi bem elaborada por Canotilho. Essa é uma questão que tem preocupado os empreendedores e os 

defensores da natureza. “A importância do problema se justifica tendo em vista as dificuldades 

que impõem à própria organização da teoria constitucional, que sempre terá de lidar, nesse 

 
575 “Licenciamento Ambiental e o Consequencialismo”, Ed. Sine Nomine, integrante do livro “O Direito e a 
Incorporação Imobiliária”, Coordenação José Roberto Neves Amorim e Rubens Carmo Elias Filho, p. 92 
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domínio, com a pretensão de retroatividade dos efeitos jurídicos da evolução do conhecimento 

científico, que, muitas vezes, reconhecerão futuramente a ofensividade, a periculosidade e a 

lesividade da atividade ou empreendimento autorizados no passado, que, naquela ocasião, 

satisfizeram integralmente os critérios e exigências realizadas nos limites do conhecimento 

técnico-científico daquele momento.”   

 

b) Princípio da Boa-Fé do Administrado em face do Poder Público 

O emérito Professor JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, ob. cit.576, propugna pela 

aplicação do princípio da boa-fé do administrado em face da Administração Pública, verbis: “Os 

atos jurídicos decididos, como “as licenças (ex. urbanísticas e de construção) recortam-se em 

termos estritamente e, por isso, são promulgadas, legalizando a posição jurídico-administrativa 

dos requerentes sem prejuízo de direitos privados. De qualquer forma, cumpre salientar que ao 

efeito legalizador é associado um efeito de preclusão formal, eventualmente excludente de 

oposições e reclamações, e com efeito de preclusão material excludente da possibilidade de 

impugnação contenciosa após o decurso de prazo que o torna impugnável” 

E prossegue, adiante, o extraordinário jurista português, citando HUMBERTO ÁVILA, 

verbis: “a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é a 

manifestação dos princípios de proteção da confiança, da boa-fé, que, a seu turno, traduzem a 

eficácia reflexiva do princípio da segurança jurídica, orientada a determinado sujeito e 

determinado caso concreto”. 

JOSÉ RENATO NALINE, ob. cit., ressalta: “O titular de um licenciamento, o portador de 

um alvará de construção, precisa confiar na validade de tais atos jurídicos. Os entes públicos 

vinculam-se não somente às imposições constitucionais no âmbito de sua concretização no plano 

infraconstitucional, mas, estão sujeitos a uma certa autovinculação em relação aos atos anteriores. 

E o emérito Magistrado paulista conclui: “Ao portador do licenciamento do alvará e da 

autorização administrativa, é garantida a fruição do direito assegurado nestes instrumentos”.  

 
576  “Parecer Jurídico – Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito, Coisa Julgada, Matéria Ambiental” – ob. cit 
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Conforme melhor doutrina, atos administrativos são atos jurídicos, praticados, segundo o 

Direito Administrativo, pelas pessoas administrativas, na lição de RUY CIRNE LIMA.577  

“No uso normal de poder de polícia administrativa, o Poder Público edita leis e baixa 

regulamentos de modo, forma e condições do exercício do direito e atividades particulares que 

interessam à coletividade”, consoante ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, que 

prossegue: “A essas normas administrativas ficam sujeitos todos os que venham a praticar 

atividade policiada administrativamente, dependendo o seu exercício de licença prévia da 

autoridade competente, licença essa, na linguagem administrativa, denominada alvará”... (omissis) 

A licença é ato administrativo vinculado e definitivo. Quando concedida regularmente, gera 

direito subjetivo à continuidade da atividade licenciada, nas condições estabelecidas em lei”578. 

d) Divergência no âmbito do C. STJ sobre competência para julgar matérias relativas a 

direito adquirido e ato jurídico perfeito 

Embora os princípios constitucionais em apreço estejam esculpidos na Constituição Federal, 

que é a base do sistema jurídico pátrio, e que a Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto Lei 

4.657/42), recepcionada pela Constituição Federal de 1.988, se trate de diploma 

infraconstitucional, ainda parece controversa a competência para julgamento de recursos, tendo 

por objeto o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. 

É princípio aceito pela melhor doutrina de que a conceituação de princípios e institutos não 

deva decorrer de lei, mas, da doutrina. O próprio acórdão acima citado do E. STF, em que o 

relator, o emérito Ministro MOREIRA ALVES, e outros dos maiores juristas pátrios por ele 

mencionados destacam o caráter que diferencia os institutos do direito adquirido e do ato jurídico 

perfeito do nosso Direito Positivo de outros sistemas de direito europeu, que justamente se trata da 

constitucionalidade em que foram alçados na Constituição pátria.  

No entanto, o próprio C. Superior Tribunal de Justiça, como no julgamento em que parte da 

ementa no REsp-274.732, de 2004, é a seguir transcrita, se concedeu competência, com aval do E. 

Supremo Tribunal Federal, para julgar casos sobre os princípios do direito adquirido, verbis: 

 
577 “Princípios de Direito Administrativo”, RT, 6ª ed. p. 87 
578  “Direito de Construir” – Malheiros, 10ª ed. – pp. 100/101 
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“RECURSO ESPECIAL Nº 1.182.987 - SP (2009/0220339-2) RELATOR: MINISTRO NILSON 

NAVES – EMENTA: Complementação de aposentadoria (Lei estadual nº 200/74). Regime 

(credenciamento). Direito adquirido (art. 6º, § 2º, da Lei de Introdução). 1. De acordo com 

precedente da Corte Especial, os temas concernentes a direito adquirido, em casos tais, podem ser 

apreciados pelo Superior Tribunal no âmbito do recurso especial. Em consequência, é possível o 

exame de legislação estadual com o fim de se decidir sobre o direito adquirido alegado pela parte”. 

Contrariamente, no acórdão Ag. Reg. no AREsp 213686 SP 2012/0163239-3, publicado em 

24 de junho de 2.015,  o E. Superior Tribunal de Justiça se considerou incompetente para julgar 

matéria de direito adquirido, em face de sua índole constitucional, verbis: EMENTA: 

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 6º DA LICC. ANÁLISE EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. A 

matéria do art. 6º da LICC possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em 

sede de recurso especial. Precedentes”. 

O julgamento do Ag. Reg. no AREsp 213686 SP parte de princípio correto de interpretação, 

visto que, salvo melhor juízo, pouco importa se a definição de um princípio esteja, ou não, em 

diploma infraconstitucional. No caso do sistema jurídico pátrio, o que prevalece é o aspecto 

constitucional dos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, tanto que acarreta 

consequências fundamentais em sua aplicação, conforme acima demonstrado.  

O Código de Processo Civil de 2.015 veio a regular, nos artigos 1.031 e 1.032, a questão da 

competência entre os Tribunais Superiores, STF e STJ, no que concerne a matérias, 

constitucionais, estabelecendo procedimentos a serem seguidos, caso o Ministro Relator do E. 

Superior Tribunal de Justiça considerar matéria prejudicial de recurso extraordinário, pondo fim, 

espera-se, ao conflito de competência entre esses E. Tribunais. 

 

3 - A irretroatividade da Lei Federal 10.150/2000 e os “contratos de gaveta” 

Prática comum que permeou o mercado imobiliário consistiu na compra de mais de um 

imóvel por mutuário do Sistema Financeiro de Habitação. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/202285058/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-213686-sp-2012-0163239-3
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/202285058/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-213686-sp-2012-0163239-3
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A Lei Federal 10.150, de 21 de dezembro de 2000, veio garantir aos mutuários do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), que tenham adquirido mais de um imóvel antes da vigência do 

referido diploma legal, o direito de quitação do saldo do preço de financiamento, caso tenham 

pago todas as parcelas respectivas. Sabe-se que, em relação a tais contratos, havia sido constituído 

o Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS), com o objetivo de quitar financiamentos 

obtidos sob a égide da legislação do Sistema Financeiro de Habitação. Como é notório, em face da 

corrosão do saldo devedor desses empréstimos pela inflação, que, nas décadas de 70 e 80 e parte 

inicial de 90, foi bastante alta, as parcelas do preço, pagas pelos mutuários tinham seu valor 

substancialmente reduzido, gerando um desequilíbrio para as instituições financiadoras credoras. 

Desse modo, o FCVS, como é conhecido, permitia às instituições financeiras que integravam o 

SFH receberem do citado Fundo o saldo dos preços recebidos, corroído pela inflação, corrigido 

monetariamente, ao final dos contratos, de modo a afastar as perdas financeiras sofridas. 

No entanto, muitas das instituições financeiras e a própria Caixa Econômica Federal (CEF) 

não disponibilizavam a carta de liberação da hipoteca aos mutuários que se encontrassem na 

situação prevista pelo diploma legal supracitado. 

A referida Lei 10.150/2000, na realidade, amparou uma quantidade enorme de adquirentes 

de imóveis financiados pelos respectivos vendedores, que tinham um direito obrigacional perante 

estes, por força de promessa de compra e venda, mas, não tinham acesso ao domínio do imóvel, na 

medida em que a CEF não permitia essa cessão de direitos entre particulares, nem a liberação do 

ônus real. Tratava-se até de uma questão social. 

Assim, o artigo 4º da Lei Federal 10.150 veio a legitimar a quitação do saldo do preço do 

financiamento, nas condições ajustadas pelo SFH, obtido pelos mutuários junto à instituição 

financeira credora, através do FCVS, já que, ao que parece, a instituição credora tinha esperança 

de receber do mutuário a correção monetária da diferença do valor pago por este.  

Dispõe o referido dispositivo legal, verbis: “Art. 4o Ficam alterados o caput e o § 3o do art. 

3o da Lei no 8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4o, os quais passam a vigorar 

com a seguinte redação: "Art. 3o O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará 

somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8100.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8100.htm#art3
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relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, 

independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS.” 

 Assim, ainda que houvesse lei, proibindo a aquisição de mais de um imóvel, utilizando-se 

financiamento pelo SFH, a Lei federal nº 8.100 garantiu a quitação dos financiamentos nos casos 

em que os vendedores tinham a propriedade de mais de um imóvel, aplicando-se ao caso o 

princípio contido na Lei de Introdução ao Código Civil, de que a lei posterior revoga a anterior, de 

acordo com princípio comezinho de Direito, que se encontra em nosso Direito Positivo, já que 

recepcionado pela Constituição Federal de 1.988.  

O E. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a validade do disposto no art. 4º da Lei 

10.150, julgou o recurso especial, cuja ementa é a seguir transcrita, in verbis: “PROCESUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO 

CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. SUCESORA DO EXTINTO BNH E RESPONSÁVEL PELA 

CLÁUSULA DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO DE MÚTUO. DOIS OU 

MAIS IMÓVEIS, NA MESMA LOCALIDADE, ADQUIRIDOS PELO SFH COM CLÁUSULA 

DE COBERTURA PELO FCVS. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS 8004/90 E 8.100/90. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (omissis) 2. As regras de direito intertemporal 

recomendam que as obrigações sejam regidas pela lei vigente ao tempo em que se constituíram, 

quer tenham base contratual ou extracontratual. 3. Destarte, no âmbito contratual, os vínculos e 

seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente ao tempo em que se celebraram, sendo certo que no 

caso sub judice o contrato foi celebrado em 27/02/1987 (fls. 13/20) e o requerimento de liquidação 

com 10% de desconto foi endereçado à CEF em 30.10.2000 (fl. 17). (.) 6. Deveras, se na data do 

contrato de mútuo ainda não vigorava norma impeditiva da liquidação do saldo devedor do 

financiamento da casa própria pelo FCVS, porquanto preceito instituído pelas Leis 8.004, de 14 de 

março de 1990, e 8.100, de 5 de dezembro de 1990, fazê-la incidir violaria o Princípio da 

Irretroatividade das Leis a sua incidência e consequente vedação da liquidação do referido 

vínculo. (.) 8. A alteração promovida pela Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, à Lei nº 

8.100/90 tornou evidente a possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento 

pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1900. Precedentes do STJ: REsp 824.919/RS, Rel. 
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Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 23/09/208; REsp 902.17/AL, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/207; REsp 84.124/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/04/207 e AgRg no Ag 804.091/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 24/05/207. (.) 18. Recurso Especial 

desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/208”. 

Por outro lado, a CEF vem sustentando, infrutiferamente, a inaplicabilidade do Código de 

Proteção ao Consumidor (CDC) aos contratos de financiamento bancário. Por enquanto, a 

jurisprudência a respeito vem se curvando pela aplicação do CDC, conforme acórdão do C 

Tribunal, 5ª Turma, processo 0029423.43.2005.4.03.6100, acórdão SP na apelação cível 1284431, 

julgamento em 14 de setembro de 2.015, cuja ementa dispõe não haver mais controvérsia acerca 

da aplicabilidade dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, 

conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal na ADIN 2591/DF. 

Conquanto evidenciado o direito dos consumidores adquirentes de imóvel, mediante 

contrato de gaveta, ou mesmo que tenham obtido mais de um financiamento pelo SFH, antes da 

vigência da Lei Federal nº 10.150/2000, tanto a CEF como os agentes financeiros vêm, na maioria 

das vezes, declinando a outorga de liberação do ônus hipotecário sobre os imóveis, por 

entenderem que o diploma legal em apreço é inaplicável, já que não poderia retroagir aos atos 

jurídicos praticados anteriormente, o que leva os mutuários a ajuizar ações contra os respectivos 

bancos que lhes deram financiamento e a Caixa Econômica Federal, para fazer valer seus direito. 

A diferença básica entre a vedação da aplicação de nova lei aos atos jurídicos pretéritos, que 

se trata da norma geral, e do caso dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, com mais de 

um financiamento anterior à vigência da Lei Federal nº 10.150/2000, consiste em que esta trouxe 

um benefício expresso aos citados mutuários, como nos casos das leis tributária e penal mais 

favoráveis aos contribuintes e réus em ações penais, considerando-se, nestes casos, exceções à 

regra geral, contida no art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.  
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LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO 

 

ROBERTO WILSON RENAULT PINTO 

Membro do Conselho Jurídico da Vice-Presidência de incorporação 

do SECOVI – SP desde 1.992 e membro do Instituto dos Advogados 

do Brasil; Membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB-SP; 

Associado ao MDDI - Mesa de Debates de Direito Imobiliário; 

Membro da Comissão de Direito Imobiliário do IASP; Sócio da 

Renault Sociedade de Advogados. 

 

“NÃO É DE AGORA, MAS DE SEMPRE, QUE O FENÔMENO ECONÔMICO ANTECEDE AO 

JURÍDICO579” 

 

1 – Conceito de loteamento e regime jurídico; 2 – Bens públicos; 3 - A competência 

municipal, para dispor sobre matéria de interesse local, atribuída pela Constitucional, em 

face do princípio da segurança; 4 - A proliferação de controle de acesso de estranhos a 

loteamentos; 5 - Insurgência do Ministério Público de vários Estados e de terceiros em 

relação ao controle e fiscalização de acesso aos loteamentos; 6 - Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores sobre loteamentos de acesso controlado; 7 - A Lei federal 13.465/17 

corroborou a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores quanto a legalidade dos 

loteamentos de acesso controlado, quando observadas as normas previstas na legislação 

municipal ou distrital;  8 - Controle de acesso a ruas sem saída - omissão da Lei 13.465/17; 9 

- Possibilidade de cobrança de taxas de administração, manutenção e conservação das áreas 

públicas em loteamentos a proprietários de lotes e detentores de direito, que não tiverem 

 
579 Caio Mário da Silva Pereira – “Shopping Centers – Aspectos Jurídicos”, Ed. Revista dos Tribunais 1.984 – p. 70   

 



 

390 
 

aderido à associação de moradores, ou entidades afins, com base no princípio da ponderação 

das leis; 10 – Ação direta de inconstitucionalidade nº 5.771(ADIN), proposta pelo 

Ministério Público federal, com relação à Lei nº 13.465/17 

1 - CONCEITO DE LOTEAMENTO E REGIME JURÍDICO 

O conceito de loteamento encontra-se no art. 2º, §1º, da Lei Federal nº 6.766/79, assim 

definido: “A subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de 

circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes. 

O art. 22 da citada lei preceitua que: “Desde a data do registro do loteamento, passam a 

integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo.”    

Consequentemente, o loteamento é formado por uma área demarcada, sem construção, 

destinada à edificação, em que o proprietário tem o domínio exclusivo, e as áreas comuns 

pertencem ao ente federativo, municipal, ou distrital, desde a data do registro do memorial de 

loteamento no competente Cartório de Registro de Imóveis. 

2 – BENS PÚBLICOS  

O art. 99, I, do Código Civil, estabelece, no § 1º, que, quanto à destinação, as ruas, praças e 

os equipamentos públicos são de uso comum do povo e, no art. 100, complementa, dispondo que 

são inalienáveis e, posto que destinados à coletividade, estão fora do comércio.   

O conceito de bens públicos inalienáveis pode ser expresso como os que não podem ter o 

domínio transferido a particulares pelo Poder Público. 

Os eméritos civilistas GUSTAVO TEPEDINO, HELOÍSA HELENA BARBOSA e MARIA 

CELINA BODIN DE MORAES 580 definem os bens de uso comum do povo como aqueles que 

“qualquer pessoa, cumprindo regulamentos, pode utilizar”. A expressão “regulamentos”, nessa 

conceituação, pode ser interpretada como norma emanada da autoridade pública. 
 

580 “Código Civil Interpretado”, v. II, Ed. Renovar, 2.006, p. 323 
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3 – A COMPETÊNCIA MUNICIPAL, PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA DE 

INTERESSE LOCAL, ATRIBUÍDA PELA CONSTITUIÇÃO, EM FACE DO PRINCÍPIO 

DA SEGURANÇA 

O art. 30, I, da Constituição Federal atribui competência aos Municípios, para legislar sobre 

matérias de interesse local, enquanto o respectivo inciso VIII lhes garante o direito de “promover, 

no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano”.  

Acresça-se que o art. 182 da Lei Maior regulamenta a política urbana, não só estabelecendo 

que ao Poder Público municipal compete a política de desenvolvimento urbano, “ conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”, mas também impõe aos Municípios, 

com mais de vinte mil habitantes, a obrigatoriedade de aprovar, através de lei, um plano diretor, 

que será o instrumento de desenvolvimento da política urbana. 

Por outro lado, o fenômeno social, consistente na insegurança de toda espécie, ensejou na 

necessidade de maior proteção aos cidadãos em geral, razão pela que o princípio constitucional da 

segurança, que abarca todos, levou os moradores em loteamentos, que se tornaram desprotegidos 

pela eventual presença de pessoas que lhes pudessem trazer ameaças ao patrimônio é à própria 

integridade física, a colocar guaritas e portões na entrada dos loteamentos, além de, em muitos 

casos, cercá-los com muros, apesar de tal medida ser contrária à lei então vigente.  

O ilustre Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ÁLVARO 

LAZARINI581, em sua magnífica obra que condensa trabalhos esparsos sobre o princípio da 

segurança pública, sob a coordenação do também emérito Desembargador YUSSEF SAID 

CAHALI, leciona que a segurança pública é um dos efeitos da ordem pública, podendo ser 

definida, apud lição de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO582, como “o conjunto de 

processos, políticos e jurídicos, destinados a garantir a ordem pública, sendo essa o objeto daquela 

(segurança pública)”.  

 
581 “Estudos de Direito Administrativo”, Ed. RT, 1.995, p. 51 e 52 
582 “Revisão Doutrinária dos Conceitos de Ordem Pública e Segurança Pública” – Anais do III Congresso Brasileiro 
de Polícias Militares, fev. 87, Belo Horizonte, ed. Barvale, p. 49 
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A Constituição Federal, por sua vez, no art. 5º, caput, inclui o princípio da segurança, como 

direito e garantia fundamentais, portanto, também atrelado à ordem pública, que, ainda de acordo 

com a lição do ínclito Desembargador ÁLVARO LAZARRINI583, no estado moderno, “tem por 

objetivo a defesa dos interesses do seu povo”. 

Segundo doutrina o emérito professor luso, J.J. GOMES CANOTILHO584, “toda a 

construção constitucional liberal tem em vista a certeza do direito. O laço que liga ou vincula às 

leis gerais as funções estaduais protege o sistema da liberdade codificada do direito privado 

...(“omissis”). Adiante, o extraordinário constitucionalista aduz585: “... desde cedo se consideram 

os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança (pelos administrados no Poder 

Público) como elementos constitutivos do Estado de direito”. 

Portanto, o diploma constitucional pátrio, ao estabelecer o direito à segurança como um dos 

princípios a reger o ordenamento jurídico, garante aos administrados a certeza desse direito em 

face do Poder Público. 

É certo que o art. 37 da Lei Maior586 estabeleceu apenas quatro princípios a que subordina a 

administração pública, conquanto a melhor doutrina considere que vários outros princípios 

também se lhes apliquem a atuação. 

Nesse sentido, o sempre aclamado Professor CELSO ANTONIO BANDEIRA DE 

MELLO587 pontifica, “verbis”: “O art. 37, caput, reportou de modo expresso à Administração 

Pública (direta, indireta ou “fundacional”) apenas quatro princípios: da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Fácil é ver-se, entretanto, que inúmeros outros 

mereceram igualmente consagração constitucional: uns por constarem expressamente da Lei 

Maior, conquanto não mencionados no art. 37, caput; outros, por nele estarem abrigados 

logicamente, isto é, como consequências irrefragáveis dos aludidos princípios; outros, finalmente, 

por serem implicações evidentes do próprio Estado de Direito e, pois, do sistema constitucional 

como um todo”, citando, entre outros, os da supremacia do interesse público sobre o particular, da 

 
583 Ob. cit. p 25 
584 “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, Ed. Almedina, Coimbra, 7ª ed., p. 109 
585 Ob. cit. p. 257 
586 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência... “(“omissis”) 
587 “Elementos de Direito Administrativo”, RT, 2ª ed., 1.988, págs. 50 e segs. 
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finalidade, da razoabilidade, da motivação, da impessoalidade, que são aplicáveis ao acesso 

controlado aos loteamentos, além, é claro, o da segurança.   

 

4 - A PROLIFERAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE ESTRANHOS A 

LOTEAMENTOS 

  

A segurança pública, conquanto se trate de direito dos cidadãos, devido à criminalidade e 

insegurança, consiste em problema social que levou vários loteamentos a vedar, ou controlar, a 

entrada de estranhos, através da identificação das pessoas que pretendam neles ingressar, mediante 

a colocação de guaritas, ou portarias. 

Assim, surgiram os loteamentos de acesso controlado, que os ilustres juristas, VICENTE 

CELESTE AMADEI e VICENTE DE ABREU AMADEI588 conceituaram como “novo modelo de 

desenvolvimento urbano que se classifica no regime próprio de loteamento, cujo perímetro urbano 

é cercado ou murado, com acesso controlado ao núcleo urbano, concebido para agregar segurança 

e qualidade de vida”. E, adiante, doutrinam: “são legais, em nosso ver, quando aprovados, em 

conformidade com a legislação municipal urbanística e não houver impedimento, mas apenas 

controle de acesso”.  

Dado o problema social da insegurança e o surgimento dos loteamentos de acesso restrito a 

terceiros às áreas públicas nele existentes, por um lado, e levando em conta sua competência 

constitucional para legislar em matéria de interesse local, além de observar o princípio da 

segurança, vários entes municipais, através de leis, acolheram o instituto do direito real de uso, 

como forma de minimizar o problema do acesso fiscalizado, outorgando, a seguir, tal direito a 

associações de moradores e entes afins. 

Assim, com base no art. 7º do Decreto-Lei 271/69, que dispõe sobre a concessão de direito 

real de uso de terrenos públicos para fins específicos, entre os quais, de urbanização e de outras 

modalidades de interesse social em áreas urbanas, tal direito, desde que previsto em lei municipal, 

concedido por tempo certo ou indeterminado, vem sendo outorgado, mediante regras específicas, 

em que o concessionário frui plenamente das áreas públicas, para a finalidade estabelecida, que, 

 
588  “Como Lotear uma Gleba” – Ed. Millennium, Campinas, 3ª ed., págs. 15 e 16 
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em contrapartida, responde por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a 

incidir sobre elas e suas rendas.  

Enfatize-se que, por força legal, os contratos de concessão de direito real de uso são 

resolúveis, isto é, atribuindo ao ente público concedente a faculdade de extinguir o direito do 

concessionário, utente, na hipótese de este vir a inadimplir as normas contratuais.  

5 – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE VÁRIOS ESTADOS E DE 

TERCEIROS EM RELAÇÃO AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ACESSO AOS 

LOTEAMENTOS 

Os Ministérios Públicos de vários Estados, em medidas judiciais contra os loteamentos 

fechados, inclusive em decorrência da concessão de direito real de uso pelos Municípios, 

propugnaram a tese de que não é possível aos Municípios outorgar tal concessão no tocante a ruas, 

praças e equipamentos públicos em loteamentos, visto que a limitação legal não se cinge ao 

domínio, mas também à posse e fruição respectivas, conforme trabalho publicado - e disponível na 

internet - pelo e. Procurador de Justiça, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, defendendo a ilicitude dos 

loteamentos fechados, ou de acesso controlado.589      

Respaldado no conceito legal de que as ruas, praças e equipamentos públicos são de uso 

comum do povo, com base na tese do citado i. Procurador de Justiça, ainda com supedâneo de 

ilustres juristas por ele mencionados, tais como RICARDO PEREIRA LIRA590 e JOSÉ AFONSO 

DA SILVA591, que consideraram esses bens públicos como inalienáveis, posto que fora do 

comércio e, segundo lição de HELY LOPES MEIRELLES,592 de “domínio emitente”, isto é, seu 

titular é o povo, “os usuários são anônimos, indeterminados, e os bens utilizados o são por todos 

os membros da coletividade”, os Ministérios Públicos de vários Estados se rebelaram contra a 

concessão de direito real de uso a associação de moradores e entidades afins.  

Em outras palavras, os Ministérios Públicos de diversos Estados sustentaram a ilegalidade 

da concessão do direito real de uso de vias públicas em loteamentos, tendo como objeto a posse, 

 
589 Trabalho publicado na internet, datado de 22 de janeiro de1.998 
590 “A concessão do direito real de uso” in RDA 163, jan./março 1.986, págs. 20 e segs. 
591 “Direito Constitucional Positivo”, RT, 6ª ed., p. 562 
592 “Loteamento Fechado”, in RDI v. 09, jan/junho 1.982, p. 9 
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ou detenção, e fruição por particulares dos bens públicos de uso comum do povo, promovendo 

medidas administrativas e judiciais, levaram tal matéria às Cortes do País.  

 

6 - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE LOTEAMENTOS DE 

ACESSO CONTROLADO 

 

A controvérsia acerca dos loteamentos de acesso controlado chegou aos Tribunais 

Superiores há cerca de duas décadas. 

A jurisprudência, hoje pacífica dos Tribunais Superiores, é no sentido de que os Municípios, 

em face da competência constitucional que lhes foi outorgada para legislar em assuntos de 

interesse local e para ordenar o desenvolvimento das cidades, tem poderes para, após aprovar leis 

específicas a respeito, concedendo direito real de uso a associações e entidades afins, para 

controlar a entrada em loteamentos, ou, em outras palavras, admitiram os loteamentos de acesso 

controlado.    

O C. Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, no julgamento da Medida Cautelar MC 

15.726-SP, Relator Ministro o E. Ministro LUIZ FUX, j em 20/4/2010, DJe 12.05.2010, concedeu 

efeito suspensivo aos Moradores e Titulares de Lotes do Empreendimento Ipanema Itanhaém na 

ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que pretendia a 

condenação dos autores, então recorrentes, na obrigação de fazer, consistente na demolição de 

muros e portarias que circundavam o referido loteamento e demolição de construções realizadas 

na via pública, assim decidindo:  

 

 “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. 

EFEITO SUSPENSIVOA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LOTEAMENTO TRANSFORMADO EM CONDOMÍNIO 

FECHADO. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. CONCESSÃO DE 

USO TRANSFERÊNCIA DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSTRUÇÕES DE 

PORTÕES E CANCELAS. LIMITAÇÕES AOS CIDADÃOS. 



 

396 
 

“... (“omissis”) considerando que a lei citada “autoriza a transferência da 

manutenção, conservação e realização de serviços públicos mediante 

concessão de uso” (“omissis”), “a concessionária deverá organizar sistema 

de vigilância na área do loteamento com o objetivo de preservar os bens e 

equipamentos públicos, assim como a tranquilidade e segurança dos 

moradores, podendo, para tanto, implantar sistemas de portarias, com 

portões e/ou cancelas, para o controle de acesso” e em seguida fixou que 

em nenhuma circunstância será proibido o trânsito de qualquer pessoa nas 

referidas áreas, em face a natureza das vias, isto é, por serem elas bens de 

uso comum do povo” 

 

Por sua vez, o E. Supremo Tribunal Federal, em acórdão do Tribunal Pleno, em Repercussão 

Geral no Recurso Extraordinário 607.940- DF, de relatoria do finado Ministro TEORI 

ZAVASCKI, j. 29.10.2015, manteve o posicionamento do C. STJ, cuja ementa é a seguinte, 

“verbis”:  

 

“CONSTITUCIONAL, ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS 

LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, 

E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO 

DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 

A Constituição Federal atribui ao Municípios com mais de vinte mil 

habitantes a obrigação de aprovar o Plano Diretor, como “instrumento 

básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 

1º).  Além disso, atribui a todos os Municípios competência para editar 

normas para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano (art. 30, VIII) e a fixar as diretrizes gerais com o 

objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das 

cidades e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput. Portanto, 
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nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre a 

ocupação dos espaços urbanos se esgota com a aprovação do Plano 

Diretor.  

É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 

710/2005, que dispôs sobre a forma diferenciada de ocupação e 

parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da 

disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a 

serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, visa, entre outras 

finalidades, a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, 

está inserida na competência normativa conferida pela Constituição 

Federal, aos Municípios e ao Distrito Federal e nada impede que a matéria 

seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano 

Diretor”.   

 

Verifica-se que os Tribunais Superiores trataram da matéria, de uma forma geral, apenas sob 

o enforque da competência municipal, para legislar em matéria local, visando a promover 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano, e fixar as diretrizes gerais com o objetivo de ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar dos habitantes. 

A argumentação do Ministério Público de vários Estados, calcada em posicionamento de 

juristas de alto calibre, de que sendo inalienáveis as ruas, praças e equipamentos públicos do povo, 

e, portanto, a concessão, pelos Municípios, da posse, ou detecção, ou mesmo a fruição dessas 

áreas públicas, não foi confrontada com o posicionamento jurisprudencial  que vem prevalecendo, 

nem com o princípio da segurança, sequer trazido à colação nas ementas, exceto na decisão da 

medida cautelar de relatoria do e. Ministro FUX, acima citada. 
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O princípio da ponderação dos princípios vem sendo adotado pelas Cortes Superiores em 

inúmeros casos, valendo ressaltar o ensinamento do hoje Ministro do E. Supremo Tribunal 

Federal, ALEXANDRE DE MORAES:593 

“Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição 

Federal não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos 

demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna”.  

O critério interpretativo da ponderação dos princípios foi introduzido pelo célebre juiz da 

Suprema Corte americana, Marshall594, - que o extraordinário e saudoso jurista GERALDO 

ATALIBA sempre se valeu em suas aulas – que, apud o ilustre e aclamado magistrado, SÉRGIO 

FERNANDO MORO, pode ser conceituada como: “Aqueles que aplicam as regras aos casos 

particulares devem, por necessidade, expor e interpretar a regra. Se duas leis estão em conflito, as 

cortes devem decidir sobre a aplicação de cada uma. Então, se uma lei estiver em oposição à 

constituição; se ambas, a lei e a constituição, forem aplicáveis ao caso particular, então, a corte 

deve decidir o caso conforme a lei, desconsiderando a constituição; ou conforme a constituição, 

desconsiderando a lei; a corte deve determinar qual dessas regras em conflito governa o caso. Essa 

é a essência do dever judicial. Se, então, as cortes devem observar a constituição, e a constituição 

é superior a qualquer ato ordinário da legislatura, a constituição e, não, o ato ordinário, deve 

prevalecer na decisão, em que ambas poderiam ser aplicadas”.  

É fato que o princípio da segurança, “in casu”, pode ser aplicado, da mesma forma que o 

princípio da prevalência do interesse público, assim considerado o da universalidade dos 

moradores, contra o dos particulares, cujo acesso não lhes é negado, mas, controlado, além dos 

princípios da razoabilidade e racionalidade. 

 

 7 – A LEI FEDERAL 13.465/17 CORROBOROU A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO A LEGALIDADE DOS LOTEAMENTOS DE 

 
593 Curso de Direito Constitucional. 14ª ed., Atlas, 2003, p. 61 
594 Marbury x Madison – julgamento em 1.803 “Jurisdição como Democracia”, Curitiba, tese de Doutorado. 2.004, 
obtida na Internet 
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ACESSO CONTROLADO, QUANDO OBSERVADAS AS NORMAS PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU DISTRITAL 

 

A Lei 13.465/17 veio a corroborar o entendimento das Cortes Superiores quanto à 

constitucionalidade e legalidade do acesso controlado aos loteamentos. 

Assim, reza o § 8O do art. 2º da Lei nº 6.766/79, com a redação dada pelo art. 78 da Lei sob 

comento: 

“§ 8º. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de 

loteamento, definida nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de 

acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo 

vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, 

não residentes, devidamente identificados ou cadastrados” 

Conclui-se da novel redação dada pela Lei nº 13.465 que: 

a) O acesso controlado aos loteamentos, sujeitos à Lei 6.766/79, passa a ser permitido pelo 

Direito Positivo pátrio, sejam aqueles com as obras realizadas aprovadas pelo Poder Público 

municipal, sejam aqueles em construção, espelhando a jurisprudência dos Tribunais Superiores; 

b) Pelo acesso controlado, o direito de ir e vir dos cidadãos aos loteamentos é garantido, sob a 

condição de serem identificados, não havendo como subsistir a tese de inconstitucionalidade, visto 

que não só o dispositivo legal em apreço reflete a jurisprudência dominante dos Tribunais 

Superiores, como é embasada no princípio da ponderação das normas jurídicas;  

c) Em face dos princípios constitucionais da racionalidade e da razoabilidade, adotados pelos 

Tribunais Superiores, os loteamentos, anteriores à Lei 6.766/79, aprovados e registrados de acordo 

com a legislação então em vigor, que tenham características parecidas com os loteamentos da Lei 

6.766/79, ou seja, passíveis de ter acesso controlado, sem afetar o interesse público, a estes 

também devem aplicar-se as disposições pertinentes a respeito; 

d) Quanto aos loteamentos aprovados pela Companhia Citi no século passado, antes da Lei 

6.766/79, no caso do Município de São Paulo, que, na realidade, criaram verdadeiros bairros, 
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como o do Morumbi e da Lapa, entre outros, bem como no caso de loteamentos semelhantes em 

outros Municípios, o preceituado na Lei 13.465/17 a eles não deve  subsumir-se, visto que, com o 

curso do tempo, se desfiguraram de simples loteamentos para bairros, motivo pelo qual, também 

se lhe aplicam os princípios da racionalidade e da razoabilidade, visto que não é possível imaginar 

que, nas respectivas avenidas e ruas – exceto ruas sem saída-, se possam colocar guaritas, portões, 

muros e outros tipos de restrição ao acesso do público, sem afetar o direito coletivo, sendo 

exemplo típico da  prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Tal assertiva, cabe 

lembrar, decorre do acórdão emblemático do C. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do e. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, no REsp 302.906 – SP, j. 26.8.2010, DJe 1º.12.2010, que 

atribuiu às limitações edilícias - consideradas de natureza propter rem - constantes de memorial de 

loteamento registrado, prevalência em face das aprovações pelos órgãos públicos competentes, em 

estrita consonância com a legislação superveniente, mas que, neste caso, não tem como 

prevalecer; 

e) O Poder Municipal, respaldado em sua competência constitucional, continuará 

regulamentando o controle de acesso aos loteamentos, desde que observadas as condições 

estabelecidas pelo dispositivo legal federal em apreço; 

f) A garantia de livre acesso aos loteamentos, estabelecido em lei federal a pedestres e a 

condutores de veículos identificados não residentes, inclusive de pessoas que se encontrarem em 

veículos;  

g) Os loteamentos de acesso controlado continuam sujeitos à Lei 6.766/79 e legislação 

complementar;  

h) O § 8º do art. 2º da Lei 6.766/79 aplica-se imediatamente aos Municípios que já tiverem 

legislado sobre o acesso controlado aos loteamentos, que estejam em consonância com a Lei 

federal 13.465/17;  

i) “A contrario sensu”, nos Municípios em que não haja legislação, regulando o controle e 

fiscalização de pedestres e condutores de veículos identificados não residentes a loteamentos, 

inclusive de pessoas que se encontrarem em veículos, ou em que a lei local estiver, mesmo que em 

algum ponto, em desacordo com o art. 2º, § 8º, da Lei 6.766/79, como se trata de norma federal de 

eficácia contida, segundo ensinamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA595 - porque tal dispositivo 

 
595 “Aplicabilidade das Normas Constitucionais” – RT – 2ª ED.  P. 71 
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legal depende de norma municipal para regulamentá-la, ou ajustá-la, no que couber, aos ditames 

da novel lei federal - o acesso controlado aos loteamentos estará condicionado às normas edilícias 

a serem aprovadas em lei pelos respectivos municípios e aquelas disposições legais municipais, 

contrárias à lei federal, estarão com sua eficácia suspensa, até que sejam regulamentadas de 

acordo com a lei federal; 

j) O dispositivo legal sob comento também poderia ser mais explícito sobre a possibilidade 

de os loteamentos murarem suas divisas, já que a maioria das decisões se referem a guaritas, 

portões e afins, sendo subentendida a autorização pelo novel dispositivo legal, que visa ao controle 

de acesso. Cabe lembrar, a propósito, que há acesso aos loteamentos pelas áreas públicas em suas 

divisas, o que torna o controle apenas factível se o loteamento estiver murado devidamente.  

k) Da mesma forma, na medida em que o art. 78 inseriu o § 4º ao art. 4º da Lei 6.766/79 -, ao 

facultar ao Poder Municipal a limitação à construção de muros aos condomínios de lotes, os 

loteamentos de acesso controlado também estão sujeitos a tal limitação, mas, por uma questão 

interpretativa finalística e sistemática, apenas no tocante à altura e/ou espessura do muro, posto 

que  impedir a construção de muro(s), circundando o loteamento, iria contra a “ratio” da 

autorização de controle aos loteamentos; 

8 – CONTROLE DE ACESSO A RUAS SEM SAÍDA - OMISSÃO DA LEI 13.465/17 

Fenômeno recorrente nas cidades brasileiras é a limitação, ou acesso controlado, a ruas sem 

saída. 

A Lei 13.465/17, na medida em que permite o acesso controlado aos loteamentos, segundo 

os requisitos nela estabelecidos, poderia também ter estendido expressamente essa autorização às 

ruas, nos trechos sem saída, visto que se trata de fenômeno urbano tão significativo e praticado 

quanto os acessos a loteamentos, cuja base legal é a mesma para autorização aos loteamentos de 

acesso controlado, a saber: prevalência da autonomia municipal, princípios da segurança e da 

razoabilidade.  

Presumir que as ruas, inclusive sem saída, decorrem de loteamentos aprovados nem sempre 

está correto, posto que o fenômeno social do adensamento demográfico inúmeras vezes 

desobedece aos ditames da lei municipal, com a construção de casas, que acabam por se tornar 

ruas, sem que tenha havido aprovação pelo Poder Público. 
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Com base na interpretação finalística e nos princípios da isonomia, racionalidade e 

razoabilidade, o disposto no § 8º do art. 2º da Lei 6.766/79, evidentemente com as condições nele 

preceituadas, também devem aplicar-se às ruas nos trechos sem saída e que não tenham sido 

objeto de aprovação de loteamentos, afastado, no caso, o princípio interpretativo de Direito 

Público -  o que não é expressamente permitido é proibido - já que aqueles, no presente caso, 

suplantam este.  

Como estamos no Brasil, tal assertiva, que parece cristalina, em face dos princípios de 

Direito acima expostos, poderá ser contestada tanto na esfera administrativa, como na judicial, 

perdendo o legislador uma excelente oportunidade de afastar mais uma potencial insegurança 

jurídica para os administrados. 

 

9 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS EM LOTEAMENTOS A 

PROPRIETÁRIOS DE LOTES E DETENTORES DE DIREITO QUE NÃO TIVEREM 

ADERIDO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, OU ENTIDADES AFINS, COM BASE 

NO PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DAS LEIS 

 

O art. 36-A da Lei 13.465/17 preceituou que “As atividades desenvolvidas pelas 

Associações de Proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou 

empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades 

civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público, com o objetivo 

de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à 

valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, 

vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de 

imóveis”. 

De um lado, a disposição legal acima, reconhecendo a importância da administração das 

áreas públicas em loteamentos, sua conservação e manutenção, por particulares, que, segundo as 

disposições das leis municipais aplicáveis, ficam a cargo exclusivo de associações, que se sub-

rogam nas obrigações tributárias, civis e administrativas no que concerne às áreas públicas; admite 

a cobrança de encargos para a administração, manutenção, conservação e, até, para a construção 
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de portões de acesso e outros tipos, inclusive de muros, além de despesas com pessoal para 

controle de acesso - sem o qual não é possível exercer o controle de pedestres e carros -, desde que 

não haja lucro na atividade; ademais, impõe a regularização das associações que efetuem a 

cobrança de encargos aos proprietários e moradores que a ele aderiram, para a validação das 

cobranças.  

A cobrança de taxas por parte de associações ou entidades civis, ligadas a loteamentos, de 

acordo com o disposto em seus atos constitutivos, fica subordinada às seguintes condições: a) não 

tenham fins lucrativos; b) cobrança em estrita obediência ao disposto nos atos societários; c) a 

cobrança das taxas será ilegal, se a associação, ou entidade civil autorizada, não tiver se adequado 

aos requisitos criados pela Lei 13.465/17.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hoje pacífica, afasta  

a cobrança desses encargos aos moradores e proprietários que não tenham aderido ao estatuto da 

associação respectiva. 

Assim, nos julgamentos, REsp 1.439.163-SP, representativo de controvérsia, Relator o 

Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, Relator para o acórdão o Ministro MARCO BUZZI, j. 11.3.15, 

DJe 22.5.15, 2ª Seção; também em julgamento da 2ª Seção, Emb. Diverg. no REsp. 444.931-SP, 

Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Relator para o Acordão Ministro HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, j. 26.10.15, DJe 01.02.16; Ag. Rg. no REsp 1.479.017-RJ, Relator 

Ministro MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, j. 21.10.14; DJe 06.11.14; Ag. Rg. no REsp 1.184.563- 

SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA, 3ª Turma, j. 20.02.14; DJe 07.02.14; Ag. Rg. 

no REsp 422.068-RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 25.02.14; DJe 

10.03.14; Ag. Rg. no REsp 1.339.489-SP, 4ª Turma, Relatora Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, j. 20.03. 12; DJe 03.04.12, rep. DJe 28.03.12; que tratavam de impossibilidade de 

cobrança de taxa de manutenção a proprietários e/ou moradores de lotes que não tiverem aderido 

às associações de moradores, ou entidades afins. Como exemplo: 

 

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. LOTEAMENTO FECHADO. DESPESAS 

CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROL DOS 
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MORADORES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE 

FATO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO 

ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU. IMPOSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 

RELATOR O EMINENTE MINISTRO MOURA ANDRADE, COM 

BASE EM AG. INT EM RESP 1589773- MG; RESP 1439163-SP 

(RECURSO REPETITIVO),            RESP 1280871-SP (RECURSO 

REPETITIVO),            AG INT-SP, AGRG NO ARESP 525705-SP”      

 

É certo que, antes do advento do diploma legal em questão, não havia permissivo no Direito 

Positivo que autorizasse loteamento de acesso controlado, enquanto a jurisprudência, como acima 

explicitado, nega a cobrança a proprietários e a detentores de direitos sobre lotes que não aderiram 

às associações respectivas.  

É certo que a faculdade de livre associação é assegurada pelo art. 5º, XX, da Lei Maior. 

É certo também que a liberdade de associação, conforme preceituado no dispositivo 

constitucional supracitado, não prevê casos em que o indivíduo não associado ao loteamento, 

proprietário, ou detentor de direitos sobre lote, possa enriquecer-se sem causa em detrimento dos 

associados. 

Dessa forma, quando o art. 5º, XX, da Lei Magna estatui a liberdade de associação, se refere 

a sindicatos, associações, políticas, religiosas e outras, sem que da atividade exercida pela 

associação o indivíduo não associado se beneficie diretamente, causando, por outro lado, prejuízo 

aos associados. 

Os ilustres constitucionalistas, FERNANDO WHITAKER DA CUNHA, MANOEL DE 

OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO, CELSO ALBUQUERQUE MELLO, ALCINO PINTO 

FALCÃO e ALNALDO SUSSEKIND596 citam o jurista argentino JORGE REINALDO 

VANOSSI597, que “invocando jurisprudência conflitante (págs. 24/26), acha que pelo poder de 

polícia pode ser imposto um dever de ingressar em associações que “tienem un carácter público, 
 

596 “Comentários à Constituição”, Ed. Freitas Bastos, v. I, 1ª ed., 1.990, p 218/219 
597 “Algunos Aspectos Constitucionales del derecho de associación”, Revista da Associación de Abogados de Buenos 
Aires, ano 3, nº 5  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271439163%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%271439163%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271280871%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%271280871%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AGARESP%27.clas.+e+@num=%27525705%27)+ou+(%27AGRG%20NO%20ARESP%27+adj+%27525705%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO
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non necessariamente estatal”, apesar de  que “o princípio da tutela jurídico-constitucional do 

direito de associação refere-se diretamente às pessoas jurídicas de direito público e não às de 

direito privado”, na lição de PINTO FERREIRA598 . 

Na esfera infraconstitucional, cabe confrontar o princípio da liberdade de associação com o 

princípio de Direito Obrigacional da vedação do enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 

do Código Civil, consistente em impedir que quem se beneficie patrimonialmente à custa da perda 

de patrimônio de outrem, deva a este ressarcir o prejuízo causado.   

O fato de um proprietário, ou possuidor, de um lote deixar de pagar os encargos de 

manutenção e conservação do loteamento, obrigando os demais a arcar com esse ônus, caracteriza 

enriquecimento sem causa, nos estritos termos do dispositivo legal retro referido.  

A negativa de se associar a organização que administra o loteamento, a partir da entrada em 

vigor da Lei 13.465/2.017, caracteriza má-fé, com a tentativa de se locupletar indevidamente, às 

custas de outros proprietários, ou possuidores de lotes que se associaram e que pagam as despesas 

de conservação e manutenção do loteamento. 

Desse modo, ponderando-se o princípio de Direito Obrigacional, da vedação ao 

enriquecimento sem causa, em face do princípio constitucional da liberdade de associação, pode-

se chegar à conclusão que o C. Superior Tribunal de Justiça tem argumento para revisar sua 

orientação jurisprudencial, no sentido de se utilizar desse princípio interpretativo, trazido ao 

Direito pelo juiz MARSHALL, da Suprema Corte norte-americana nos primórdios do século XIX, 

e acima mencionado,  visto que tal princípio de hermenêutica, referindo-se expressamente ao 

enriquecimento sem causa, vem sendo adotado em inúmeras outras decisões pelo aludido Tribunal 

Superior.  

Lembre-se que, no caso dos condomínios edilícios, regulados pelo Código Civil e Lei nº 4 

591/64, os condôminos que não estiverem presentes nas assembleias gerais de condomínio se 

submetem às decisões nelas aprovadas, o que também parece deveria ser o caso dos proprietários e 

detentores de direitos sobre lotes, em relação à contribuição associativa, nos loteamentos de acesso 

controlado regularizados, posto que o interesse coletivo deva suplantar o individual. 

Interessante notar que, nas decisões do Tribunal Superior em questão, que consideram ilegal 

a cobrança de encargos de administração, manutenção e conservação de loteamentos, em relação 

 
598 “Comentários à Constituição Brasileira”, Ed. Saraiva, 1º Tomo, 1ª ed., 1.889, págs. 96/97 
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aos proprietários que não aderiram à associação administradora, e/ou que não anuíram com tais 

cobranças,  a ponderação desses valores jurídicos – liberdade de associação e enriquecimento sem 

causa, – não foi objeto de discussão, conforme arestos a seguir mencionados, em sede de recursos 

repetitivos, examinaram de forma aprofundada o instituto do enriquecimento sem causa, 

aplicando-lhe. 

Recurso Especial 1532514/SP, de relatoria do d. Ministro OG FERNANDES, 1ª Seção, j. 

10.05.2017, DJe 17.05.2017, cujo tópico a seguir transcrito é explicativo, “verbis”: 

 

“12. Com efeito, a pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem 

verso) possui   como   requisitos:   enriquecimento   de   alguém; 

empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre 

ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica. Trata-

se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa 

jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de 

relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na 

hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa 

jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a 

legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é 

ação específica”. 

 

Recurso Especial nº 1551956/SP, Relator o eminente Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 2ª Seção, j. 24.08.2016, DJe 17.05.16, em que o instituto do enriquecimento 

sem causa também é tratado de forma aguda, a saber, consoante trecho a seguir transcrito, que, 

apesar da extensão, merece ser trazido à baila: 

 

“... (“omissis”) Foi nesse contexto, seguindo os parâmetros traçados para o 

sistema moderno, que o Projeto de Código das Obrigações de Agostinho 

Alvim veio dar origem ao enriquecimento sem causa como fonte primária 

de obrigações no nosso atual Código Civil, especialmente pelo fato de ter 

sido expresso como preceito de ordem genérica, não exaustivo, em franca 
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substituição ao modelo clássico anteriormente adotado pelo Código Civil 

de 1916. A propósito, inegável a influência do art. 812 do Código Civil 

alemão no nosso Código Civil de 2002, especialmente na redação dos arts. 

884 e 885, cujos textos podem ser adiante cotejados: BGB: Art. 812. 

Quem quer que, em virtude de prestação feita por outra pessoa ou de 

qualquer outro modo, faz uma aquisição sem causa jurídica à custa desta 

outra pessoa, fica obrigado a restituir. Esta obrigação existe, igualmente, 

quando a causa jurídica desaparece ulteriormente, ou quando o resultado 

visado no momento da prestação, tal como ele resulta do conteúdo do ato 

jurídico, não se realiza. Considera-se, igualmente, prestação o 

reconhecimento contratual da existência, ou não, de uma relação 

obrigacional. CC/2002: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o 

enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é 

obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará 

pelo valor do bem na época em que foi exigido. Art. 885. A restituição é 

devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o 

enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Veja-se que a 

locução "indevidamente auferido", constante no art. 884, admite 

interpretação ampla, no sentido de albergar não só o termo causa como 

atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), mas também 

no sentido de causa negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja 

ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um 

exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a 

prestação, hipótese que me parece mais adequada à prestação decorrente 

de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita). Percebe-se 

que a polissemia do termo causa, para a doutrina da divisão do instituto, 

permite uma acomodação maior dos casos concretos dentro das quatro 

categorias que exemplificativamente enuncia, a partir da vagueza e 
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amplitude com que o enriquecimento sem causa veio a ser disposto no 

texto do novo Código Civil. Segundo Menezes Leitão, naquele mesmo 

artigo aqui já mencionado, essa foi a teoria albergada pela novel 

codificação brasileira, consoante se observa a seguir (p. 28): 4 POSIÇÃO 

ADOTADA Entendemos, portanto, que a cláusula do enriquecimento sem 

causa, constante do art. 884 do Código Civil brasileiro, ao referir que 

aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado 

a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 

monetários, apresenta-se como demasiado genérica, não permitindo o 

tratamento dogmático unitário do enriquecimento sem causa uma 

adequada subsunção aos casos concretos. Haverá de estabelecer uma 

tipologia de categorias que efetue, pela integração do caso em uma delas, a 

referida subsunção. Defendemos, por isso, a doutrina da divisão do 

instituto. Por esse motivo, distinguimos no âmbito do enriquecimento sem 

causa as seguintes situações: o enriquecimento por prestação; o 

enriquecimento por intervenção; o enriquecimento por despesas realizadas 

em benefício doutrem; e o enriquecimento por desconsideração de um 

patrimônio intermédio.  

Quanto ao enriquecimento por prestação, que aqui nos interessa em 

particular, esclarece (p. 28): 4.1 ENRIQUECIMENTO POR 

PRESTAÇÃO O enriquecimento por prestação respeita as situações em 

que alguém efetua uma prestação a outrem, mas se verifica uma ausência 

de causa jurídica para que possa ocorrer, por parte desse, a recepção dessa 

prestação. Nessa categoria, o requisito fundamental do enriquecimento 

sem causa é a realização de uma prestação, que se deve entender como 

uma atribuição finalisticamente orientada, sendo, por isso, referida a uma 

determinada causa jurídica, ou na definição corrente na doutrina alemã 

dominante como o incremento consciente e finalisticamente orientado de 

um patrimônio alheio. Verifica-se, nesta sede, uma situação de 

enriquecimento sem causa se ocorre a ausência de causa jurídica para a 
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recepção da prestação que foi realizada. A ausência de causa jurídica deve 

ser definida em sentido subjetivo, como a não-obtenção do fim visado com 

a prestação. Haverá, assim, lugar à restituição da prestação, quando for 

realizada com vista à obtenção de determinado fim, e tal fim não vier a ser 

obtido. Apesar da reconhecida dificuldade para uma definição unívoca do 

termo, a versão do enriquecimento sem causa, pelo menos para o 

introdutor do instituto no Código Civil de 2002, referendada pela doutrina 

do Prof. Menezes Leitão, teve preponderante influência do conceito mais 

amplo, ligado à corrente mais moderna, baseada na doutrina da divisão do 

instituto em categorias autônomas e distintas entre si, especialmente 

mediante a adoção de preceito genérico apto a contemplar as hipóteses não 

previstas especificamente no ordenamento jurídico, mas que nem por isso 

deixam de ostentar a natureza de locupletamento. Por fim, quanto a esse 

tópico, uma última palavra a respeito da subsidiariedade decorrente do art. 

886. Para tanto, recorro novamente aos ensinamentos do Prof. Agostinho 

Alvim, vertidos no retrocitado artigo, como dito, datado dos idos da 

década de 50: Nós entendemos que a ação tem caráter subsidiário, pois que 

o tem o próprio enriquecimento, como fonte de obrigação. Basta atentar 

que, se a lei justifica certo enriquecimento, não haverá ação nenhuma. E 

se, pelo contrário, repudia, a ação terá que ser aquela que no caso couber, 

como, verbi gratia, se o possuidor, ainda que de má-fé, tendo entregue o 

imóvel, quiser haver o que dispendeu com benfeitorias necessárias. Em 

qualquer das duas hipóteses, não há um caso típico de enriquecimento, que 

interessa à teoria. Quanto a lei não cogita do caso, nem de um modo nem 

de outro, e a figura do enriquecimento, por isso mesmo com caráter 

subsidiário. Isto não quer dizer que se alguém, dispondo de outra ação 

propuser a de enriquecimento, deva ser repelido. No exemplo do 

possuidor, que acabamos de figurar, ele encontra na lei a condenação do 

enriquecimento, por isso injusto. Mas se ele, abandonando a ação do 

Direito comum, propusesse a subsidiária, tomando sobre si o ônus de 
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provar os seus requisitos, inclusive o injustificado do enriquecimento, não 

deveria ser repelido, só por isso. Desse modo, ainda que considerado o 

caráter subsidiário da ação de enriquecimento sem causa, deve ser 

respeitada a opção do demandante por esse caminho processual, para o 

qual deverá arcar com o ônus da prova dos seus requisitos (i - existência de 

um enriquecimento; ii - obtenção desse enriquecimento à custa de outrem; 

iii - ausência de causa justificadora para o enriquecimento). Sob esse 

prisma, nota-se que o exame de pretensões fundadas no enriquecimento 

sem causa não é novidade no âmbito desta Segunda Seção, consoante se 

constata dos seguintes precedentes que adiante colaciono, proferidos em 

âmbito de recurso especial repetitivo, nos quais a relação jurídica base 

estabelecida entre as partes também possuía natureza contratual e a 

demanda visava exatamente a declaração de nulidade de cláusula tida por 

abusiva, casos em que também foi aplicado o prazo prescricional trienal 

previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002... (“omissis”)  

 

Conclui-se que, em face dos argumentos de interpretação pelo critério de ponderação de 

valores jurídicos e da própria jurisprudência do E. STJ a respeito do enriquecimento sem causa, 

acima transcrita, é factível às associações, constituídas de acordo com a Lei 13.465/17, pleitear a 

cobrança dos encargos de administração, manutenção e conservação dos loteamentos aos 

proprietários que a eles não tiverem anuído, nem que tiverem se associado, com possibilidade de 

reverterem a jurisprudência do próprio Tribunal Superior supracitado. 

  

10 –  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.771(ADIN), PROPOSTA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COM RELAÇÃO À LEI Nº 13.465/17  

 

A Procuradoria Geral da República ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5.771(ADIN), com relação à integralidade da Lei nº 13.465/17, cujo Relator é o ínclito Ministro 

LUIZ FUX, sob a argumentação de que “fere a Constituição ao tratar de seus temas centrais – 

regularização fundiária rural e urbana e desmatamento – em descompasso com diversas outras 
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diretrizes contidas na própria Carta” e que a lei teria “o efeito perverso de desconstruir todas as 

conquistas constitucionais, administrativas e populares voltadas à democratização do acesso à 

moradia e à terra e põe em risco a preservação do ambiente para as presentes e futuras gerações”, 

aduzindo que o diploma legal em questão careceria de urgência e interesse público, requisitos 

previstos no artigo 62 e seguintes da Lei Maior, que reza:  

 

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 

de imediato ao Congresso Nacional” 

 

No que tange aos requisitos de urgência e relevância, o Supremo Tribunal Federal tem se 

manifestado, em vários acórdãos, como, a título exemplificativo, no julgamento da ADIN 1.055 

– DF, em 15.12.16, Relator o e. Ministro GILMAR MENDES, v.u., sobre a Lei Federal nº 

8.866/94, em que, resumidamente, conclui que é possível a revisão da constitucionalidade das 

leis provenientes de Medida Provisória, posto que “não há convalidação de eventuais vícios 

existentes”. 

Adiante, o referido acórdão acrescenta: 

 

“O fato é que o Supremo Tribunal Federal já procedeu ao controle de 

constitucionalidade de leis oriundas de medidas provisórias, por entender 

que houve desobediência aos mencionados critérios constitucionais, mas 

tal fato ocorreu quando a matéria tratada na MP fosse de cunho 

estritamente processual, ou quando o desrespeito aos requisitos de 

urgência e relevância em sede de MP. Em relação ao controle de 

constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário quanto à obediência 

aos requisitos do artigo 62 da CFRB, entende esta Corte pela 

“excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência dos pressupostos 

de relevância e urgência à sua edição” (ADI/MC 1.753, rel. min. 
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Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 12.6.1998). Sem que se desmentisse o 

caráter discricionário da avaliação política desses pressupostos, reservou-

se ao Judiciário a verificação, em cada caso, de eventual “abuso 

manifesto”. Em precedentes diversos, o STF afirmou a possibilidade de 

censurar a medida provisória por falta dos requisitos da urgência e da 

relevância, sem, contudo, encontrar nas hipóteses que analisava caso para 

tanto. Em 1998, porém, ocorreu a desaprovação pela falta do pressuposto 

formal. O fato é que o Supremo Tribunal Federal já procedeu ao controle 

de constitucionalidade de leis oriundas de medidas provisórias, por 

entender que houve desobediência aos mencionados critérios 

constitucionais, mas tal fato ocorreu quando a matéria tratada na MP fosse 

de cunho estritamente processual, ou quando o desrespeito aos critérios da 

urgência e relevância fossem de tamanha flagrância que permitissem se 

apurar, de pronto, sua ausência, mas sempre de forma excepcional”.    

 

Adiante, o referido acórdão transcreve a seguinte decisão, que expressa entendimento atual 

da Suprema Corte constitucional, de que apenas nos casos em que é “atestada a inexistência cabal 

de relevância e de urgência” seria aplicável o citado dispositivo constitucional, “verbis”: 

 

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO 

DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. 

ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, 

conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se 

exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem 

domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial 
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apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. 

Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é 

relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria 

extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, 

consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida 

econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato 

também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para 

tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente 

de matéria financeira, não há quem melhor compreenda suas necessidades 

e urgências do que o próprio administrador, nessas circunstâncias 

representado pela Presidência da República. Não se está afirmando, 

todavia, que, no caso em questão, houve obediência aos requisitos da 

relevância e urgência, mas tão somente que se trata de escrutínio restrito – 

considerada a matéria em questão – fazer juízo apreciativo quanto ao 

preenchimento dos requisitos taxados constitucionalmente, especialmente 

ante o caráter discricionário do qual são revestidos os pressupostos das 

medidas provisórias, mais notadamente quando a análise perpassa os 

critérios técnico-administrativos de condução da máquina pública. Por 

oportuno, cito o atual posicionamento da Corte: “CONSTITUCIONAL. 

ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM 

PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. 

SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO 

ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES 

PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da 

Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os 

pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao 

controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio 

estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas 

quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se 
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pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, 

porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente 

sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, 

para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por 

outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser 

rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria 

indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, 

ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 

592.377, rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Teori Zavascki, 

Tribunal Pleno, DJe 20.3.2015)” 

 

Parece inconclusiva a posição da Suprema Corte, quanto aos requisitos de relevância e 

urgência, na medida em que parte acima transcrita se expressa no sentido de que “considerada a 

matéria em questão – fazer juízo apreciativo quanto ao preenchimento dos requisitos taxados 

constitucionalmente, especialmente ante o caráter discricionário do qual são revestidos os 

pressupostos das medidas provisórias, – mais notadamente quando a análise perpassa os critérios 

técnico-administrativos de condução da máquina pública” não demonstra qualquer tendência, 

especialmente porque o STF aguardará a manifestação das partes, a fim de poder chegar a uma 

definição.  

Observa-se que, com exceção dos temas “regularização fundiária rural e urbana e 

desmatamento”, a ADIN apenas se reporta, de forma genérica, ás demais disposições de Direito 

Imobiliário contidas na Lei 13.465/17, ao requerer a inconstitucionalidade de todo o diploma 

legal, mas, sem fundamentar as pretensas inconstitucionalidades, o que parece levar tal pedido, no 

máximo, ao julgamento sob o prisma da urgência e relevância, com base no art. 62 da Lei Magna, 

tendo em vista que o Código de Processo Civil, em seu art. 319, III, determina, como requisito da 

petição inicial, a exposição dos fatos e fundamentos do pedido, de que carece a ADIN em questão.  

Ademais, é fato notório o julgamento, em inúmeras ADINs, pela constitucionalidade de 

medidas provisórias transformadas em lei, ainda que aparentemente desprovidas dos requisitos de 

relevância e urgência. 
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O ilustre Ministro Relator proferiu a seguinte decisão, rechaçando o pedido de concessão 

de liminar, feita pelo MP federal, “verbis”: 

 

“Em 19/9/2017: "(...) Considerado o exposto pelo Procurador Geral da 

República, é certo que a hipótese reveste-se de indiscutível relevância. 

Entendo deva ser aplicado o preceito veiculado pelo artigo 12 da Lei nº 

9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão venha a ser 

tomada em caráter definitivo e não nesta fase de análise cautelar. Colham-

se informações das autoridades requeridas, no prazo máximo de 10 [dez] 

dias. Imediatamente, após este prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da 

União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 

[cinco] dias, para que cada qual se manifeste na forma da legislação 

vigente. À Secretaria Judiciária, para tomar as devidas providências. 

Publique-se". 

O processo encontra-se ainda em cumprimento ao despacho acima, de ouvir as partes 

envolvidas na lide, quando da entrega deste trabalho. 

Cabe ressaltar que o Ministro Relator, LUIZ FUX, tem-se portado de forma brilhante em 

suas atuações no STF, plenamente condizente com o alto cargo que ocupa e responsabilidade que 

lhe é atribuída, estando conduzindo a ADIN de modo a dar a esperança de que a população não 

terá surpresa com a decisão final do processo, em que a manutenção da constitucionalidade das 

normas pertinentes ao Direito Imobiliário tratadas na Lei 13.465/17, que evidenciam evolução nas 

relações nesse ramo do Direito, modernizando-as e espelhando o desenvolvimento dos fatos 

sociais, deverá prevalecer. 

 

11 - CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o acesso controlado aos loteamentos, a Lei 13.465/17 é absolutamente 

constitucional e que trouxe contribuição efetiva à relação entre loteadores, adquirentes de lotes e a 

população em geral, ocupando lacuna que havia na legislação, espelhando jurisprudência dos 
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Tribunais Superiores e propiciando mais segurança jurídica, sem ferir o direito de ir e vir dos 

cidadãos, de forma equilibrada. Restaram poucos aspectos sobre o tema, acima abordados, que, 

certamente, serão objeto de evolução doutrinária e jurisprudencial. 
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“PACOTE ANTICRIME”: ART. 33, § 1º, IV, 11343/06: A SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO 

145, STF E A RENÚNCIA AO CONCEITO DE BEM JURÍDICO. 

 

TIAGO DE LIMA SANTOS REID599 

 

 

Resumo: 

 

Contrariando a sua natureza subsidiária, o Direito Penal tem experimentado uma expansão sem 

precedentes. Assim, em busca de uma utópica efetividade, a política criminal vem atropelando, de 

modo reiterado, direitos e garantias fundamentais, revelando traços não democráticos. Neste 

cenário, é papel fundamental da doutrina constranger os poderes constituídos, submetendo suas 

manifestações a um escrutínio para verificar sua legitimidade. O presente artigo possui o seguinte 

objetivo: analisar criticamente um dos pontos propostos pelo chamado “pacote anticrime”, que 

propõe a criminalização de um delito putativo por obra do agente provocador (“lege ferenda”: art. 

33, § 1º, IV, da Lei 11.343/06). 

Palavras-chave: Pacote anticrime; bem jurídico; delito putativo. 

 

Resúmen: 

 

Contrariamente a su naturaleza subsidiaria, el Derecho Penal ha experimentado una expansión sin 

precedentes. En busca de la efectividad utópica, la política criminal ha violado repetidamente los 

derechos y garantías fundamentales, revelando sus características antidemocráticas. En este 

escenario, el papel fundamental de la doctrina es constreñir los poderes constituidos, sometiendo 

sus manifestaciones a un escrutinio para verificar su legitimidad. El presente artículo tiene el 

 
599 Advogado. Ex-assessor de promotoria de justiça criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 
Professor de Direito Penal do curso de graduação em Direito do Centro Universitário Redentor, Campos dos 
Goytacazes/RJ. Professor de Direito Penal do curso de graduação em Direito da Faculdade de Direito de Campos, 
Centro Universitário Fluminense. Palestrante do curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal da 
Faculdade de Direito de Campos, Centro Universitário Fluminense. Especialista em Direito Público pela Faculdade de 
Direito de Campos, Centro Universitário Fluminense. Especialista em Direito e Processo Penal pela Faculdade de 
Direito Damásio de Jesus (tiagoreid@hotmail.com). 
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siguiente propósito: analizar críticamente uno de los puntos propuestos por el llamado "paquete 

anticrime", que propone la criminalización de una ofensa putativa ("lege ferenda": artículo 33, IV, 

de la Ley 11.343 / 06). 

 

Palabras-clave: Paquete anticrime; bien jurídico; ofensa putativa. 

 

1. Excurso: Diante da percepção de aumento crescente da criminalidade600, a sociedade tem 

reclamado pela firme atuação do Estado e, em especial, do Direito Penal. Inevitavelmente, 

portanto, contrariando sua natureza subsidiária, o Direito Penal encontra-se em um protagonismo 

sem precedentes em busca de uma utópica efetividade. 

A rigor, este protagonismo é sintoma de um «novo momento» experimentado pelo Direito Penal, 

caracterizado pelo “esgotamento do paradigma passado”601, sem perceber com clareza “o modelo 

que começa a surgir” 602.  

De qualquer maneira, a intervenção mínima, a subsidiariedade, a responsabilidade penal 

subjetiva603, o garantismo e a obrigatoriedade da ação penal começam a ser paulatinamente 

abandonados “sob o pretexto de uma ‘boa causa’, tudo para garantir o ‘bem de todos’, tudo para 

garantir a segurança”604. 

Neste cenário, «Natürlich», juristas de renome têm defendido intransigentemente o 

intitulado «Pacote Anticrime», sustentando que “o Brasil não aguenta mais o aumento da 

criminalidade”605.  

 
600 “Mais importante que aspectos objetivos, é seguramente a dimensão subjetiva de tal modelo de configuração 
social. Desde essa última perspectiva, nossa sociedade pode ser melhor definida como a sociedade da insegurança 
sentida (ou como a sociedade do medo). Com efeito, um dos traços mais significativos das sociedades da era pós-
industrial é a sensação geral de insegurança” SILVA SANCHES, Jesús-María. A expansão do direito penal, 
aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. RT: São Paulo, Trad., Luiz Otavio de Oliveira Rocha, 
3ª Ed., 2013, p. 40. 
601 D’ÁVILA, Fábio Roberto. Liberdade e segurança em direito penal: o problema da expansão da intervenção 
penal. Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB Ano 1 Vol. 1 Nº 1, junho 2013, p. 65. 
602 Idem, ibidem. 
603 Defendendo limites ao poder de punir através de um conceito antropocêntrico de bem jurídico: ROXIN, Claus. 
Estudos de direito penal. Renovar: Rio de Janeiro. Tradução de Luís Greco, 2006, p. 75 e seguintes. 
604 D’ÁVILA, Fábio Roberto. Liberdade e segurança em direito penal: o problema da expansão da intervenção 
penal. Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB Ano 1 Vol. 1 Nº 1, junho 2013, p. 65. 
605 Por todos, vide: https://www.youtube.com/watch?v=WhJXEMTRx8A 
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Muitas palestras e entrevistas foram produzidas sobre o mencionado Pacote, que replicou606 

criticadas disposições ao texto inicial do famigerado Projeto do Novo Código Penal607 (PLS 

236/12).  

Apesar do intenso debate, parece-me que as discussões acabaram generalizando-se em 

chavões: “o sistema penal está falido”, “precisamos mudar”, “ninguém aguenta mais”. 

Em sentido contrário, afastando-nos dos discursos inflamados e apaixonados, o presente 

artigo buscará refletir se determinados pontos do Pacote Anticrime são compatíveis com a 

Constituição, vez que as “mudanças sociais têm se convertido em terreno fértil não apenas para a 

expansão do direito penal, mas, e principalmente, para o surgimento de um direito penal de 

traços não democráticos”608. Em particular, este artigo terá como objetivo analisar a alteração 

proposta para o artigo 33, § 1 º, da Lei 11343/06. 

 

2. Identificando o tema: 

Conforme a proposta apresentada, incorreria nas mesmas penas do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06: 

“Quem: vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto 

químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em 

desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial 

disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta 

criminal pré-existente”. 

Visivelmente, pretende-se superar o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal 

acerca do flagrante provocado no tráfico de drogas, compreendido atualmente como um delito 

 
606 Em especial a controversa isenção de pena para o excesso na legítima defesa: “Art. 28, § 2º, CP: Não se aplica o 
disposto no parágrafo anterior (excesso punível) em caso de excesso escusável por confusão mental ou justificado 
medo”. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3 
515262&ts=1553197058946&disposition=inline. Acesso em: 25/03/2019. 
607 GRECO, Luís; HORTA, Frederico; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; QUANDT, Gustavo. Reforma da parte 
geral do Código Penal: Uma proposta alternativa para debate. São Paulo: Marcial Pons, 2018, 1.ª ed. 
608 D’ÁVILA, Fábio Roberto. Liberdade e segurança em direito penal: o problema da expansão da intervenção 
penal. Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB Ano 1 Vol. 1 Nº 1, junho 2013, p. 65. 



 

421 
 

putativo609: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 

consumação”. 

Seguramente, a superação legislativa da jurisprudência pode ensejar questionamentos de 

ordem constitucional, como historicamente já ocorreu com dispositivos do Código de Processo 

Penal610. 

No entanto, gostaria de analisar a questão sob o enfoque da legitimidade, considerando que, 

segundo Claus Roxin, “de nada adiantam uma teoria do delito cuidadosamente desenvolvida e um 

processo penal bastante garantista se o cidadão é punido por um comportamento que a rigor não 

deveria ser punível”611. 

 

3. Aspectos históricos: 

Desde os idos de 1940612, o Supremo Tribunal Federal compreende que o flagrante 

provocado é uma hipótese de delito putativo por obra do agente provocador (logo, impunível): 

“De tal depoimento do próprio condutor do preso, está se vendo que a 

suposta vítima foi um verdadeiro agente provocador, como é tecnicamente 

chamado na doutrina, isto é: um indivíduo que provoca outrem a cometer 

um crime (movido geralmente por vingança) para envolve-lo num 

 
609 Duras críticas à redação e ao propósito: TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmare Rodrigues Alencar. 
Comentários ao anteprojeto de lei anticrime. Editora JusPODIVM, 2019, p. 91. 
610 No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.797-2/DF, o então ministro Sepúlveda Pertence 
alertou que: “a indagação que assim logo se põe é saber se lei ordinária é instrumento normativo apto a alterar 
jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal, fundada direta e exclusivamente na interpretação da 
Constituição da República. A resposta é negativa.  Certo, a Constituição não outorgou à interpretação constitucional 
do Supremo Tribunal o efeito de vincular o Poder Legislativo, sequer no controle abstrato da constitucionalidade das 
leis, quando as decisões de mérito só terão força vinculante para os “demais órgãos do Poder Judiciário e Poder 
Executivo”. Menos ainda cabe cogitar de vinculação do Legislativo às decisões do STF que diretamente aplicam a 
Constituição aos fatos: ao contrário das proferidas no controle abstrato de normas, são acórdãos que substantivam 
decisões tipicamente jurisdicionais, de alcance restrito às partes. O ponto está em que às leis ordinárias não é dado 
impor uma dada interpretação da Constituição. A circunstância de que a interpretação constitucional convertida em 
lei ordinária contrarie a jurisprudência do Supremo Tribunal – guarda da Constituição – não é, assim, determinante, 
por si só, da inconstitucionalidade, embora evidencie o desconcerto institucional a que pode conduzir a admissão da 
interpretação da Constituição por lei ordinária”. Para uma visão crítica sobre o tema, recomenda-se a leitura de: 
NOVELINO, Marcelo; FELLET, André (et all). Constitucionalismo e democracia. Salvador: JusPODIVM, p. 139. 
611 ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. Renovar: Rio de Janeiro. Tradução de Luís Greco, 2006, p. 31. 
612 STF, RHC 27566/DF, Rel. Ministro José Linhares, Julgado em 03/07/1940; STF, RE 15531, Rel. Ministro Ribeiro 
da Costa, Julgado em 26/09/1949; STF, HC n.º 38758, Rel. Ministro Gonçalves de Oliveira, Julgado em 25/10/1961; 
STF, HC n.º 40269, Rel. Ministro Gonçalves de Oliveira, Julgado em 27/11/1963. 
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processo criminal e fazê-lo punir. Este ‘agente provocador’ que é o autor 

intelectual do crime e o seu instigador, é que cria o crime, porque é quem 

faz nascer, no instigado, a resolução criminosa. Quanto ao instigado, 

apenas revela, clara e iniludivelmente, uma resolução criminosa, resolução 

que não se objetiva porém porque todas as providências foram tomadas 

pelo próprio agente provocador para evitar que a tentativa surta efeito, para 

que se frustre a tentativa; (...) Se assim é, o fato imputado ao paciente não 

é crime. Parece-me que isto se apura sem necessidade de examinar a prova 

produzida no processo (...). Sem necessidade de outros elementos de 

convicção, chego á conclusão de que o fato não constitui crime, tal como 

consta da denúncia”613.  

 

Desde aquela época, nossa Corte Constitucional compreende que a vontade criminosa não 

pode/deve sobrepor-se aos aspectos objetivos de violação da tipicidade e do bem jurídico.  

É natural que esta afirmação não encerra a questão, pois seria possível questionar 

validamente: Seria possível superar esse entendimento? Ou, respondendo negativamente, o que 

impediria tal superação? 

 

4. É possível criminalizar um delito putativo? 

Ao legislador não é conferido um poder ilimitado em matéria penal. Segundo Hassemer, 

“quem não estiver disposto a reconhecer uma diferença entre lei (positiva) e Direito (justo), não 

consegue vislumbrar como a punibilidade possa ser fundamentada, não consegue sequer ver onde 

está o problema”614. 

 
613 STF, RHC 27566/DF, Rel. Ministro José Linhares, Julgado em 03/07/1940. 
614 HASSEMER, Winfried. A história das ideias penais na Alemanha do pós-guerra. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176133. Acesso em: 24/03/2019. 
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Partindo da ideia fundamental que os tipos penais protegem bens jurídicos615, não é possível 

punir qualquer espécie de delito putativo, embora inegavelmente exista, em todos estes casos, 

vontade criminosa (dolo). 

 

5. A questão do bem jurídico-penal: 

Segundo parcela considerável da doutrina especializada, a moderna compreensão de bem 

jurídico616 procura “mostrar ao legislador as fronteiras de uma punição legítima”617.  

Haveria um limite ao poder de legislar conformado pelo conceito de bem jurídico-penal, que 

não admitiria a simples inconveniência618 de um comportamento para fundamentar a punibilidade. 

Logo, vinculando a legislação, não seria legítima a intervenção penal sem observância deste 

fundamento619: 

“O conceito de bem jurídico que aqui se defende é também um conceito 

de bem jurídico crítico com a legislação, na medida em que pretende 

mostrar ao legislador as fronteiras de uma punição legítima. Ele se 

diferencia do assim denominado conceito metódico de bem jurídico, 

segundo o qual como nem jurídico unicamente se deve entender o fim 

 
615 GRECO, Rogério. Curso de direito penal, parte geral. Impetus, Niterói, 8ª Ed, 2007, p. 04; CAPEZ, Fernando. 
Direito penal, parte geral. Saraiva: São Paulo, 16ª Ed., 2012, p. 19; JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal, 
parte geral. Saraiva: São Paulo, 21ª Ed, 1998, p. 04; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. Forense: 
São Paulo, 12ª Ed., 2016, p. 07/09; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, parte geral. Saraiva: 
São Paulo, 22ª Ed., 2016, p. 43; TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. Saraiva: São 
Paulo, 5ª Ed., 2002, p. 15; MASSON, Cléber. Direito penal, parte geral. Forense: São Paulo, 10ª Ed., 2016, p. 09. 
616 Em apertadíssima síntese, parte-se da premissa de que “são chamados bens jurídicos todos os dados que são 
pressupostos de um convívio pacífico entre os homens, fundado na liberdade e na igualdade; e subsidiariedade 
significa a preferência a medidas sócio-políticas menos gravosas” ROXIN, Claus. Estudos de direito penal, Op. 
Cit., p. 35.  
617 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Traduzido por André Luís 
Callegari e Nereu José Giacomolli. 2ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 20 e 61. 
618 Em defesa da tese: STRATENWERTH, Günther. Derecho penal, parte general: el hecho punible. Editorial 
Hammurabi: Buenos Aires, Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, 4ª Ed., 2005, § 6, 6,7 e 9, P. 115/117. 
619 Panorama da discussão e pontos de vista em: ROXIN, Claus. Derecho penal, parte general, tomo I: 
Fundamentos. La estrutura de la Teoría del Delito. Traducción y notas de la 2.ª edición alemana por Diego-
Manuel Luzón Peña, Miguel Diáz y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal. Civitas, Thompson Reuters: España; 
RAMÍREZ, Juan J. Bustos; MALARÉE, Hernán Hormazábal. Nuevo sistema de derecho penal. Ed. Trotta, Madrid, 
2004; DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais: a doutrina geral do crime. Parte geral, tomo I. Revista 
dos Tribunais: São Paulo, 2ª Ed., 2007. GRECO, Luís; TÓRTIMA, Fernanda Lara. O bem jurídico como limitação 
do poder estatal de incriminar? Lumen juris: Rio de Janeiro, 2ª Edição, 2016. 
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das normas, a ratio legis. Este conceito de bem jurídico deve ser 

rechaçado, pois não aporta nada que vá mais além do reconhecido 

princípio de interpretação teleológica. (...) Em um Estado Democrático 

de Direito, do qual parto como ideia diretriz, este estado só pode consistir 

em um viver em comunidade de forma pacífica e livre, onde se respeitem 

os direitos humanos dos membros da sociedade. (...) A proteção de bens 

jurídicos não só governa a tarefa político-criminal do Direito Penal, mas 

também a sistemática da Teoria do Injusto. O Direito Penal protege, no 

marco do alcance de seus tipos penais, os bens jurídicos frente aos riscos 

não permitidos”620. 

 

No mesmo sentido621: 

 

“El bien jurídico no sólo es uns categoría político-criminal, sino también 

dogmática, cuya afección resulta indispensable para la determinación del 

injusto; (...) Como todos los demás elementos típicos, la tipicidade de uma 

acción concreta ha de ser establecida no solo sobre la base de la 

causalidade, sino em referencia de ese elemento referencial que es el bien 

jurídico protegido”622. 

 

Tomando o bem jurídico como premissa inafastável, parece natural concluir pela 

impossibilidade de punir o delito putativo, porque não há nenhuma possibilidade de o bem 

jurídico ser atacado.  
 

620ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Traduzido por André Luís Callegari 
e Nereu José Giacomolli. 2ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 20 e 61. 
621 REID, Tiago de Lima Santos. Ação, tipicidade e ilicitude em direito penal. Revista do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro n.º 62, out/dez. 2016, p. 181; D’AVILA, Fábio Roberto. A realização do tipo como 
pedra angular da teoria do crime. Revista de Estudos Criminais, ano XII, n.º 54, 2014. D’ÁVILA, Fabio 
Roberto. O conceito de ação em direito penal, linhas críticas sobre a adequação e utilidade do 
conceito de ação na construção teórica do crime. Disponível em: http://sisnet. 
aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/a penal.pdf. Acesso em: 05 de maio de 2015. 
622 RAMÍREZ, Juan J. Bustos; MALARÉE, Hernán Hormazábal. Nuevo sistema de derecho penal. Ed. Trotta, 
Madrid, 2004, p. 66 e 82. 
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Afinal, se o bem jurídico em questão consiste em proteger a “saúde pública”623, evitando a 

circulação da droga, como sustentar a punição de um agente provocado por uma autoridade onde 

jamais ocorreria tal circulação? 

Registre-se que nem mesmo a presença do dolo poderia afastar este raciocínio, já que: 

“É o bem jurídico o fundamento desde o qual é possível determinar que 

ações podem ser atribuídas a um tipo legal determinado e quais ficam sem 

consideração para o Direito Penal, em outras palavras, a ação por si só não 

diz absolutamente nada para o Direito penal, é o bem jurídico o que 

permite que uma determinada ação apareça como relevante para o Direito 

penal”624. 

 

Ignorar esta noção fundamental implica em resgatar um dos capítulos mais lamentáveis do 

finalismo625, onde, no afã de vincular o Direito Penal às estruturas lógico-reais (“sachlogisch 

Strukturen”), “a vontade passou a preponderar sobre o resultado, chegando-se ao absurdo da 

punição do crime impossível, vale dizer, tão somente daquilo que o autor quis fazer”626.  

Com essa ótica, vê-se que, neste particular, o projeto “anticrime” é uma autêntica renúncia 

ao bem jurídico627 já que, invertendo a ordem das coisas, confere privilégios aos aspectos 

 
623 “O bem jurídico protegido é a saúde pública. A deterioração da saúde pública não se limita àquele que a ingere, 
mas põe em risco a própria integridade social. O tráfico de entorpecentes pode ter, até, conotações políticas, mas 
basicamente o que a lei visa evitar é o dano causado à saúde pelo uso de droga. Para a existência do delito, não há 
necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a 
configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos” GRECO FILHO, Vicente. Lei de 
drogas anotada. Saraiva: São Paulo, 2009, 3ª edição, p. 86.  
624 BUSTOS RAMIREZ, Juan Apud BUSATO, Paulo César. Direito Penal & ação significativa: Uma análise da 
função negativa do conceito de ação em direito penal a partir da filosofia da linguagem. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris. 2ª ed., p. 116. 
625 REID, Tiago de Lima Santos. Somos realmente finslistas? Disponível em: 
https://www.uniflu.edu.br/arquivos/artigos/tiago-finalismo.pdf. Acesso em: 02/07/2019. 
626 SOUZA, Artur de Brito Gueiros e JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Curso de direito penal, parte 
geral. Elsevier: São Paulo, 2012., p. 163. Críticas em: REID, Tiago de Lima Santos. Somos realmente finalistas? 
Disponível em: https://www.uniflu.edu.br/arquivos/artigos/tiago-finalismo.pdf 
627 Exatamente pelo significa de bem jurídico, não se concorda com a crítica de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues 
Alencar: “Note-se ainda que as figuras do “agente infiltrado” (Lei no 12.850/2013) e “agente encoberto” (pacote 
anticrime) podem se apresentar como “agente provocador”. Ou seja, aqueles agentes podem atuar na preparação e 
no incentivo de crimes, atuando ilicitamente. A diferença é que a proposta de se inserir o “policial disfarçado” 
coincide, de acordo com o texto, com a figura da provocação do flagrante e com a produção de prova ilícita, máxime 
quando se fala na venda de drogas ao próprio agente (que não espera o delito, mas participa da cena, adquirindo a 
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subjetivos (dolo) em detrimento dos objetivos (tipicidade incriminadora fundamentada em um 

bem jurídico). 

Não fosse o suficiente, tem-se que a redação do tipo penal revela sua absoluta 

inconsistência. Afirmar que o crime estaria legitimado com os chamados “elementos probatórios 

razoáveis de conduta criminal pré-existente” é, no fundo, apostar em um exercício mediúnico de 

presunção daquilo que não se viu: 

“Usa-se o conhecido “jeitinho” para incriminar alguém que é vítima de 

flagrante preparado pela polícia “descaracterizada”. O jeito encontrado é o 

descrito na parte final do inciso IV, do § 1º, do enunciado em tela, 

correspondente ao art. 33, da Lei de Drogas: se for entregue droga a agente 

disfarçado, haverá crime de tráfico, desde que “presentes elementos 

probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente”. A “colher de 

chá” é a suposição de que tudo está justificado, diante da enigmática 

expressão “elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-

existente” (...) Vale dizer, ainda, que o anteprojeto pretende regular direito 

criminal (que deveria ser claro, estrito – mas é ambíguo!). No dispositivo 

fala “elementos probatórios ‘razoáveis’”, de delito anterior. Que é isso? De 

que ordenamento jurídico se retirou a inspiração para o uso da palavra 

“razoáveis”? Imagine-se: o agente policial “disfarçado” (sem farda ou 

fantasiado?) pede para comprar drogas a um suposto traficante de drogas, 

oferecendo-lhe dinheiro. Antes de se tornar perfeita a venda, surge a voz 

 
substância entorpecente)” TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmare Rodrigues Alencar. Comentários ao 
anteprojeto de lei anticrime. Editora JusPODIVM, 2019, p. 92. É de se destacar que o bem jurídico provoca uma 
reformulação no tipo penal: Sendo o tipo dotado de um sentido (proteção de bens jurídicos), foi necessário 
desenvolver uma teoria mais apurada acerca da adequação típica com o propósito de alinhá-la ao injusto, ou seja, 
compreender a adequação típica além da mera causação; além da mera realização do verbo típico; pois, em última 
análise, nem todo resultado naturalístico ofende os bens jurídicos. Idealizaram-se, assim, pressupostos que pudessem 
filtrar a subsunção à parte objetiva do tipo, primeira referência para as demais valorações típicas. Logo, a parte 
objetiva do tipo enriqueceu; deixou de ser compreendida como mero “fazer” ou “não fazer”, segundo um simples 
raciocínio de eliminação hipotética, passando a estar alinhada ao sentido conferido ao bem jurídico e a resolver, desde 
o tipo objetivo, problemas de imputação sem recorrer à finalidade do agente. Esse foi o propósito da teoria batizada de 
imputação (subsunção à parte) objetiva (do tipo). Segundo Roxin: “Ao considerar a ação típica uma realização de um 
risco não permitido dentro do alcance do tipo, estrutura o ilícito à luz da função do direito penal. Esta teoria utiliza-
se de valorações constitutivas da ação típica, abstraindo de suas variadas manifestações ônticas” ROXIN, Claus. 
Estudos de direito penal. Op. cit., p. 79. 
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de prisão. Houve provocação da situação de flagrante? Havia condições de 

se consumar o delito de tráfico? É proceder do Estado aceitável eticamente 

ou em conformidade com as garantias do art. 5°, CF? Esse o sentido do 

enunciado do anteprojeto. Depois de “preso” com a prova ilícita 

decorrente da provocação, somado ao elemento “probatório” anterior 

“razoável”, oferece-se uma “barganha”. Em síntese, teremos uma fábrica 

de fazer presos. E de forma muito facilitada”628. 

 

6. Considerações finais: 

Essencialmente, a proposta analisada revela que “uma ciência penal subserviente à política 

criminal presta um desserviço em tempos difíceis como os de hoje. É preciso ter claro que o 

reconhecimento e a defesa de direitos e garantias fundamentais implicam necessariamente limites 

às políticas públicas de segurança”629. 

Resgatando, pois, os postulados de Liszt, é preciso reconhecer que “somente quando esses 

precisos limites forem levados a sério sem qualquer tergiversação, será possível, a partir do 

direito penal, avançar no sentido da recondução do Estado de Direito às razões que lhe dão 

fundamento” 630. 

Espera-se, pois, como entusiasta do conceito crítico de bem jurídico, que a proposta em 

análise seja rejeitada e lembrada como um episódio em que “os interesses do poder se dobraram 

diante das exigências da razão”631. 
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A REFORMA TRABALHISTA E OS REFLEXOS AO ACESSO À JUSTIÇA 

 

André Luiz Pinto de Freitas632 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as mudanças trazidas pela lei 13.467 de 

7 de julho de 2017, denominada Reforma Trabalhista, com o intuito de identificar as mudanças 

que obstam o acesso do trabalhador à justiça. A problemática apresentada para o início do 

presente estudo foi verificada após a diminuição significativa do número de demandas 

trabalhistas pós reforma, razão pela qual, se faz necessário um aprofundamento maior sobre a 

problemática. Destarte, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica. Ademais, foram 

expostos diversos conceitos para melhor entendimento do princípio do acesso à justiça, e os 

motivos que dificultaram o mesmo. Dentre os conceitos apresentados estão: princípios 

constitucionais que permeiam o acesso à justiça, o ius postulandi como mecanismo de acesso à 

justiça, as três ondas renovatórias de acesso à justiça, além dos conceitos reforma trabalhista, 

gratuidade de justiça, honorários de sucumbência e honorários periciais, por estarem 

inteiramente interligados às mudanças trazidas pela reforma trabalhista.  

 

Palavras-chave:  Acesso à Justiça. Reforma Trabalhista. Processo do Trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo presta reflexões acerca do acesso à justiça, ou inafastabilidade da jurisdição, 

analisando as modificações advindas da Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de 13 de julho de 2017), 

que trouxe grandes alterações à consolidação das leis trabalhistas, sobretudo no âmbito do acesso à 

justiça. 

O direito ao acesso à justiça é o pilar para o exercício de todos os demais direitos, uma vez que se 

trata de garantia fundamental para o rompimento da inércia do poder judiciário para dirimir toda e 
 

632 Advogado Trabalhista; Pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho (UCAM); Presidente da comissão de 
Direito do Trabalho da Associação Brasileira dos Advogados: ABA-Araruama (2019/2020). 
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qualquer lesão ou ameaça ao direito, portanto, é um princípio constitucional que visa assegurar 

todos os direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal. 

O propósito que se pretende refletir é se o advento da reforma trabalhista, sobretudo no aspecto 

processual, trouxe entraves que possam comprometer, ou enfraquecer o direito fundamental ao 

acesso à justiça pelo trabalhador brasileiro. 

O artigo é composto por três capítulos, sendo eles na seguinte forma: o capítulo um expõe 

algumas noções acerca do princípio do acesso à justiça e sua importância para efetivação dos 

direitos em nosso ordenamento pátrio, seu conceito atual e seus fundamentos, bem como os 

princípios constitucionais que permeam o acesso à justiça e o instituto do IUS POSTULANDI para 

efetivação do acesso à justiça.  

O capítulo dois versa sobre as ondas renovatórias de Mauro Cappelletti e Bryant Garth para a 

efetividade do acesso à justiça. Por fim, no último capítulo serão analisadas as mudanças que a Lei 

13. 467 de 13 de julho de 2017 trouxe, dando ênfase às custas processuais, honorários periciais, 

honorários de sucumbência, ausência do reclamante em audiênca e gratuidade de justiça, assuntos 

que têm ligação direta com o tema aqui abordado. 

O tema abordado é de suma relevância, uma vez que busca analisar e discutir as alterações trazidas 

pela reforma trabalhista que, por sua vez, podem cercear o direito do trabalhador de ter o seu 

efetivo acesso à justiça assegurado. 

 

1. CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA 

Desde que a humanidade se civilizou e ficou privada de exercer justiça em causa própria, ou 

seja, resolver os seus problemas diretamente com o seu contendor, passando a ter que procurar o 

Estado-juiz para dar uma solução as suas pretensões, iniciou-se uma luta  ferrenha para se chegar à 

figura do juiz. Segundo Mauro Cappelletti633, a massificação social  foi o grande marco para a 

criação dos mecanismos de acesso à justiça, tendo em vista a desigualdade e a hipossificiência que 

assolam às camadas menos favorecidas. 

 
633 Cf. BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico: apontamentos 
sobre a opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor In: MILARÉ, Édis (coord.) Ação civil 
pública – Lei 7.347/85: reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 78. 
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Destarte, o acesso à justiça é um direito fundamental que permite não somente a 

possibilidade de ajuizamento de demanda, como também a apreciação da demanda, seguida de 

julgamento justo, à luz das regras do ordenamento jurídico.  

Acerca do tema, Cândido Dinamarco634  observa: 

O acesso à justiça é o mais elevado e  digno dos valores a cultuar no trato 

das coisas do Processo (...) a solene promessa de oferecer tutela 

jurisdicional a quem tiver razão é ao mesmo tempo um princípio-síntese e 

objetivo final, no universo dos princípios e garantias inerentes ao direito 

processual constitucional. Todos os demais princípios e garantias foram 

concebidos e atuam no sistema como meios coordenados entre si e 

destinados a oferecer um processo justo, que outra coisa não é senão o 

processo apto a produzir resultados justos. 

 

Vale ressaltar que pode ser chamado também de princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional ou princípio do direito de ação. 

Ainda em sua obra, Mauro Cappelletti635, aduz que a expressão “acesso à Justiça” é 

notoriamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema 

jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem buscar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob 

os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; Segundo, ele 

deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. 

Nesse diapasão, o acesso à justiça pode ser reconhecido hoje como condição fundamental de 

eficiência e validade de um sistema jurídico que visa  garantir direitos, uma vez que é considerado 

o mais básico dos direitos fundamentais do ser humano. 

Complementam Mauro Cappelletti e Bryant Garth636:  

 
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo, 1987, p. 220-221. Disponível em: 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4592#_ftn3. Acesso em: 
12.ago.2018 
635 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 14. 
636 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 16 
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[...] o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido 

como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e 

sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na 

ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça 

pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico 

dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.  

 

1.1. FUNDAMENTOS 

Trata-se de um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico,  elencado como 

uma garantia constitucional com previsão no artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal637 in 

verbis:  

Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...] 

 

Destarte, verifica-se a garantia e a possibilidade de levar ao Poder Judiciário, portanto, 

romper a inércia da jurisdição, levando uma pretensão de direito para que este determine através 

da figura do Juiz os direitos que lhe cabem e os deveres a serem seguidos. Logo, o  acesso à 

justiça, ou inasfatabilidade da jurisdição é um direito fundamental dos cidadãos para efetivação 

dos seus direitos, mesmo que, este cidadão, não preencha os pressupostos processuais, ou 

condições da ação, o que ocasionará o insucesso de sua demanda, porém, estará plenamente 

gozando do seu direito fundamental de ingressar ao judiciário. 

Ademais, acessar a justiça também é uma maneira de exercício da cidadania, que tem escopo 

constitucional, sendo inclusive, assegurado na  Declaração Universal dos Direitos Humanos638: 

 
637 BRASIL. Constituição, 1988. artigo 5°, inciso XXXV – Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 12.ago.2018 
638 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html. Acesso em 12.ago.2018 
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Artigo VIII: Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 

remédio efetivo para os  atos  que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos 

pela constituição ou pela lei.(...)Artigo X Todo ser humano tem direito, em plena igualdade,  a 

uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus 

direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

O Estado deve caucionar o ingresso do cidadão ao Judiciário, tendo em vista que vedou em 

princípio a autodefesa, assim uma vez que limitou a autocomposição, reservando para si a 

incumbência de resolver os conflitos de interesses através do Poder Judiciário, consequentemente 

não poderá se eximir de decidir as lides que são submetidas a sua análise, jamais importando se a 

decisão for procedente ou improcedente, mas deve garantir uma decisão justa, sob pena de violar a 

garantia constitucional. 

Deste modo, todos podem carregar ao Poder Judiciário qualquer conflito em que estejam 

envolvidos, para a sua devida análise, porquanto o Estado assumiu o monopólio da jurisdição. Isto 

é, só existe cidadania se houver a possibilidade de protestar os direitos reconhecidos pela Carta 

Magna, sendo o primeiro pressuposto para tanto é que esteja assegurado o “direito de reclamar os 

direitos”. 

Assim, é evidente que o acesso à justiça não é um direito/princípio que somente está 

presente em nosso ordenamento jurídico. Trata-se de um direito humano que transpõe os limites 

territoriais e evidencia sua importância para a efetiva democracia. 

 

1.2.  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE PERMEIAM O ACESSO À JUSTIÇA 

O princípio que efetiva o acesso à justiça está postulado na Constituição Federal de 1988, 

artigo 5º, XXXV, inserido dentro dos Direitos e Garantias Fundamentais, mais especificamente 

nos Direitos Individuais e Coletivos, que diz:  “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de direito”.639 

O princípio contempla não só a ofensa a direito como igualmente a ameaça de ofensa, 

englobando aí o amparo preventivo. Isto significa que todos têm acesso à justiça para solicitar 

amparo jurisdicional preventivo ou reparatório relativo a um direito. 

 
639 BRASIL. Constituição, 1988.  
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A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aprovada pelo Congresso Nacional, 

prevê a garantia de que todos devem ser ouvidos em tempo tolerável, o que traz à baila o 

princípio da duração razoável do processo, Art. 8º, §1º da CIDH/69640: 

 

Art. 8º - Garantias judiciais § 1º - Toda pessoa tem direito a ser ouvida, 

com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 

por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou 

para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 

trabalhista,  fiscal ou de qualquer outra natureza. 

 

O vies garantidor do acesso à justiça é assinalado pela necessidade de comparecer a juízo e 

pleitear a guarda jurisdicional, haja vista se tratar de direito próprio, isto é, indispensável que se 

tenha interesse processual, preenchendo portanto a condição da ação.  

O acesso à justiça pode, consequentemente, ser encarado como o condição indispensável – o 

mais basilar dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 

garantir, e não somente decretar direitos de todos. [...] O “acesso” não é apenas um direito social 

fundamental, crescentemente ratificado; ele é também, necessariamente, o ponto central da 

moderna processualística641. 

 

1.3.  O INSTITUTO DO IUS POSTULANDI COMO MECANISMO DE ACESSO À 

JUSTIÇA 

O instituto do ius postulandi, ou capacidade postulatória foi instituito através do artigo 791 

da Consolidação das Leis Trabalhistas. “Artigo. 791 – Os empregados e os empregadores poderão 

reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o 

final”. para possibilitar que o cidadão brasileiro possa propor uma demanda, ou seja, ter acesso ao 

judiciário trabalhista para pleitear em causa própria seus direitos, sem a necessitade de estar 

 
640CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969.  
Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 09.ago.2018. 
641 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 12,13. 
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representado por um advogado, tendo como limite de jurisdição o Tribunal Superior do Trabalho, 

uma vez que, o quando o legislador entendeu que cidadão com capacidade postulatória não teria 

mais condições técnicas de continuar em juízo sem um patrono, conforme súmula 425 do Tribunal 

Superiro do Trabalho642: 

SÚMULA Nº 425 - JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. ALCANCE. 

O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às 

Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não 

alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e 

os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

Nesse sentido, Wagner D. Giglio643 ensina que: 

Entende-se, porém, que o direito de as partes acompanharem suas 

reclamações “até o final”, assegurado no artigo 791 da CLT, encontra 

limites dentro da organização da judiciária trabalhista. Assim, pode a parte 

recorrer e acompanhar seu recurso até o Tribunal Superior do Trabalho, 

inclusive, mas necessitará de advogado para postular perante o Superior 

Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que não integram o 

ramo judiciário trabalhista. 

O referido instituto pode ser utilizado pelo empregado, bem como pelo empregador, o que 

é raro, independente de classe social ou qualquer outra diferenciação. Muito embora o instituto ter 

sido criado com o intuito de garantir e facilitar o acesso à justiça, o que se observa é o 

esvaziamento do instituto, uma vez que a falta de entendimento técnico necessário para satisfação 

da lide os coloca em posição desfavorável. 

 

2. AS ONDAS RENOVATÓRIAS DE ACESSO À JUSTIÇA DE MAURO CAPPELLETTI 

 
642JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. Res. 165/2010 - DEJT divulgado em 30.04.2010 
e 03 e 04.05.2010. Disponível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425. Acesso em: 
12.ago.2018. 
643 MARTINS, Antero Arantes; ANDRADE, Solange Couto. Jus postulandi na Justiça do Trabalho: possibilidade, 
benefícios e malefícios. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5068, 17 maio 2017. 
Disponível em:https://jus.com.br/artigos/55490. Acesso em: 01.set.2018. 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_101_150.html#SUM-106
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425
https://jus.com.br/artigos/55490/jus-postulandi-na-justica-do-trabalho
https://jus.com.br/artigos/55490/jus-postulandi-na-justica-do-trabalho
https://jus.com.br/revista/edicoes/2017
https://jus.com.br/revista/edicoes/2017/5/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2017/5/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2017/5
https://jus.com.br/revista/edicoes/2017
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E BRYANT GARTH 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth analisaram a questão do acesso à justiça no século 

dezenove, bem como no século vinte. Para eles o século dezenove foi a era em que os contratos 

eram mais formais e envolviam grandes quantidades de dinheiro, o próprio processo civil vivia 

uma era formalista por conta da pouca quantidade de pessoas que procuravam à justiça, em sua 

maioria os ricos. 

Em contraponto, no século vinte acontece o fenômeno da massificação social, um conceito 

citado por Mauro Cappelletti644, mas advindo das ciências sociais. Com a massificação os 

contratos eram difundidos em grande quantidade e muitas pessoas começaram a procurar a tutela 

jurisdicional, contudo, quando as partes menos abastadas começaram a procurar à justiça o 

processo perde sua significância, tendo em vista o caráter formalístico. Assim, segundo Mauro 

Cappelletti, surge a necessidade de desformalização do processo. 

Para Mauro Cappelletti, a crise da democracia advém da não efetivação dos direitos dentro 

de um processo, portanto, as normas processuais se tornam mais importantes que o direito material 

em si. Destarte, os movimentos sociais se fazem presentes dentro do ordenamento jurídico 

obrigando um novo paradigma para o processo. 

A obra escrita pelos autores em comento foi fruto de um estudo de direito comparado. A 

questão do acesso à justiça foi comparada de forma histórica em diversos países do mundo. Nesse 

estudo, Mauro Cappelletti e Bryant Garth645, identificaram o que veio a ser chamado de “Três 

ondas renovatórias de acesso à justiça”, ou seja, foram observados três momentos diferentes, e 

cada um desses com características distintas, mas sendo identificadas em diversos países. 

Para Mauro Cappelletti646:  

O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou 

a três posições básicas, pelo menos nos países do mundo Ocidental. Tendo 

início em 1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos em 

sequência cronológica. Podemos afirmar que a primeira solução para o 
 

644 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p.26 
645 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Op. Cit. P.12. 
646 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Op. Cit. P.13. 
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acesso — a primeira “onda” desse movimento novo — foi a assistência 

judiciária; a segunda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar 

representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente nas 

áreas da proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro — e mais 

recente — é o que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de 

acesso a justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai 

muito além deles, representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as 

barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.  

 

2.1. A PRIMEIRA ONDA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA OS POBRES 

A primeira onda renovatória teve início nos países do ocidente e destinava-se a prestação de 

assistência jurídica aos mais necessitados, uma vez que ingressar em juízo era custoso e 

demandava conhecimento para decifrar as leis cada vez mais complexas e procedimentos 

misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. 

Segundo Mauro Cappelletti647:  

Os métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que não a 

podem custear são, por isso mesmo, vitais. Até muito recentemente, no 

entanto, os esquemas de assistência judiciária da maior parte dos países 

eram inadequados. Baseavam-se, em sua maior parte, em serviços 

prestados pelos advogados particulares, sem contraprestação (munus 

honorificum). O direito ao acesso foi, assim, reconhecido e se lhe deu 

algum suporte, mas o Estado não adotou qualquer atitude positiva para 

garanti-lo. De forma previsível, o resultado é que tais sistemas de 

assistência judiciária eram ineficientes. Em economias de mercado, os 

advogados, particularmente os mais experientes e altamente competentes, 

tendem mais a devotar seu tempo a trabalho remunerado que à assistência 

judiciária gratuita. 

 

 
647 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 13. 
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Neste diapasão, foram analisados diversos modelos de assistência jurídica que adotavam 

remuneração para os advogados que se propunham a prestar tal serviço. 

No Brasil, a primeira onda renovatória de acesso à justiça ganhou proporção com a entrada 

em vigor da lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950648 que veio estabelecer normas para a concessão 

de assistência judiciário aos necessitados. Posteriormente, com o advento da lei complementar 80, 

de 12 de janeiro de 1994649  que instituiu a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 

Territórios, houve a criação da figura do Defensor Público, que, chamado por Mauro Cappelletti 

de Advogado remunerado pelos cofres públicos650, portanto, houve um reforço à primeira onda de 

acesso à justiça, conforme dispõe o dispositivo abaixo citado. 

Art. 1º  A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 

dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal.(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 

2009).651 

 

Atualmente, em nossa carta maior, a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem a situação de hipossuficiência está inserida no rol de direitos e garantias 

fundamentais, mais precisamente no inciso LXXIV do artigo 5.º. A Defensoria Pública foi 

 
648 BRASIL. LEI 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Normas para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htmm. Acesso em 01.set.2018 
649 BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994. Organiza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm. Acesso em 01.set.2018. 
650 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Op. Cit. P.15. 
651 LEI COMPLEMENTAR Nº 132, DE 7 DE OUTUBRO DE 2009. Que organiza a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm. Acesso em 02.set.2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2080-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20132-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp132.htm
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consagrada no artigo 134 da Constituição como “instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado” e, por ser uma garantia institucional, não pode ser suprimida do ordenamento jurídico652. 

Nota-se que a proteção ao hipossuficiente é de suma importância para a efetivação do Estado 

democrático de Direito, assunto que será melhor explanado no capítulo três do presente estudo. 

Destarte, o estudo de Mauro Cappelletti e Bryant Garth foi de suma importância para a 

efetivação do acesso à justiça dos menos favorecidos, bem como para a quebra do paradigma 

econômico/social que permeia as classes emergentes. 

 

2.2. A SEGUNDA ONDA: REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

A segunda onda de acesso à justiça diz respeito a defesa dos direitos coletivos e difusos em 

juízo. Esses direitos difusos e coletivos vieram a fazer parte do que se convenciona chamar de 

“direitos de terceira geração”, ou terceira dimensão de direito fundamentais. 

A ideologia tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos 

difusos. O processo era tido como a formalização de um problema entre duas partes, que se 

destinavam à solução de uma controvérsia entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios 

interesses individuais. Diretos que dizem respeito a um grupo, ao público em geral ou a um 

público determinado não encontravam respaldo na ideologia tradicional dos tribunais. 

Os direitos mencionados não tinham a mesma estrutura dos direitos individuais, portanto, 

não poderiam ser representados e defendidos judicialmente da mesma forma que se defende 

direitos individuais. Assim, necessário se faz um representante ideológico para figurar em favor 

daqueles direitos em juízo. 

De acordo com Mauro Cappelletti e Bryant Garth653: 

Nem todos os titulares de um direito difuso podem comparecer em juízo – 

por exemplo, todos os interessados na manutenção da qualidade do ar, 

numa determinada região – é preciso que haja um “representante 
 

652 BRASIL. Constituição, 1988. 
653 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 17. 
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adequado” para agir em benefício da coletividade, mesmo que os membros 

dela não sejam citados individualmente. Da mesma forma, para ser efetiva, 

a decisão deve obrigar a todos os membros do grupo, ainda que nem todos 

tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. Dessa maneira, outra noção 

tradicional, a da coisa julgada, precisa ser modificada, de modo a permitir 

a proteção judicial efetiva dos interesses difusos. 

 

A regulamentação da lei 4.417, de 29 de junho de 1965654, que trouxe à baila o instituto da 

ação popular, chamada por Mauro Cappelletti de “A técnica do Procurador-Geral Privado”655, 

onde o cidadão ganha legitimidade para defender direitos de âmbito coletivo, em nome dos demais 

prejudicados.  

Quando da existência de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência656. 

Posteriormente, com o advento da lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplinou a Ação 

Civil Pública como instrumento processual, de ordem constitucional, destinado à defesa de 

interesses difusos e coletivos, tendo como legitimados ideológicos o Ministério Público, 

Defensoria Pública, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, entre outros. 

Vale ressaltar o disposto no artigo 1º da lei supramencionada: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados:    

I - ao meio-ambiente;  

II - ao consumidor;  

 
654 BRASIL .Lei 4.417, de 29 de junho de 1965. 
655 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 16. 
656 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 01.2014. P. 466. 
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III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico;  

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.  

V - por infração da ordem econômica 

VI - à ordem urbanística.  

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.   

VIII – ao patrimônio público e social 

 

Com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública em 1985, foi possível a verificação de 

grandes avanços em relação aos direitos difusos e coletivos, assim como após o advento do 

Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que, conjuntamente, formaram o microssistema 

processual de tutela dos interesses de massa. 

Verifica-se que a criação das leis em comento denota a manifestação latente da segunda 

onda renovatória de acesso à justiça, portanto, a visão singular do devido processo judicial está se 

fundindo com uma concepção social e coletiva.  

 

2.3. A TERCEIRA ONDA: UMA CONCEPÇÃO MAIS AMPLA DE ACESSO À JUSTIÇA 

A terceira onda renovatória de acesso à justiça diz respeito a reforma interna dos 

procedimentos. Uma redistribuição do processo como um todo, para que a prestação jurisdicional 

seja mais célere e mais efetiva, tendo como norte os princípios da tutela efetiva e razoável duração 

do processo, que são direitos fundamentais ligados à terceira onda. 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth observaram a necessidade de uma simplificação dos 

procedimentos nos tribunais, uma vez que as demandas cresciam em larga escala, o que, 

consequentemente, ensejava a morosidade na tramitação dos processos. A terceira onda sustenta 

que os magistrados abandonem o tradicional e arcaico papel do juiz boca da lei657, para assumirem 

um papel mais criativo, atuante e, sobretudo, inovador na condução do processo.  

 
657 MARQUES, Luiz Guilherme. Boca da Lei. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 23 Set. 2009. Disponível 
em: www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/judiciario/6654-boca-da-lei. Acesso em: 10.set.2018. 
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Nesse sentido, buscaram enfatizar que a efetivação das duas primeiras ondas renovatórias de 

acesso à justiça desembocaria um abarrotamento de demandas que precisavam ser julgadas de 

acordo com suas especifidades e grau de complexidade, portanto, era necessário modernizar os 

tribunais e seus procedimentos para suportar tal crescimento judicial.  

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth658: 

Inicialmente, como já assinalamos, esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla 

variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura 

dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto 

como juízes quanto como defensores, modificações no direito substantivo destinadas a evitar 

litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução dos 

litígios. Esse enfoque, em suma, não receia inovações radicais e compreensivas, que vão muito 

além da esfera de representação judicial.  

Ressalta-se que, pelo exposto acima, houve a necessidade de superar o paradígma 

burocrático que, desde os primórdios acompanha o judiciário. As reformas que os autores 

mencionam trouxeram grandes avanços para os tribunais, pois implementaram meios para 

resolução de conflitos, até mesmo de forma extrajudicial, o que à época era incomum. 

A terceira onda de acesso à justiça foi importante para a criação do juízo arbitral, que 

possibilitou às partes litigantes o direito de levar sua demanda para um terceiro imparcial, com 

formação técnica ou jurídica e com decisões vinculatórias, o que tornou a resolução do conflito 

mais rápida e menos burocrática. No Brasil, a referida modalidade de resolução de conflitos surgiu 

com o advento da lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.659 

Nesse contexto, foi observado que a resolução do conflito, antes mesmo de se levar ao 

judiciário, trazia vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico.  

De acordo com Mauro Cappelletti e Bryant Garth660: 

 
658 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre. Pallotti, 1988. p. 26. 
659 BRASIL. lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm. Acesso em 12.set.2018. 
660 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Op. Cit. P.31. 
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A sobrecarga dos tribunais e as despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar 

particularmente benéficas para as partes as soluções rápidas e mediadas, tais como o juízo arbitral. 

Ademais, parece que tais decisões são mais facilmente aceitas do que decretos judiciais 

unilaterais, uma vez que eles se fundam em acordo já estabelecido entre as partes. É significativo 

que um processo dirigido para a conciliação — ao contrário do processo judicial, que geralmente 

declara uma parte “vencedora” e a outra “vencida” — ofereça a possibilidade de que as causas 

mais profundas de uni litígio sejam examinadas e restaurado um relacionamento complexo e 

prolongado. 

Destarte, a conciliação tomou um papel importante para a rápida solução do litígio, bem 

como para afastar o sentimento de disputa entre as partes, uma vez que as decisões são 

convencionadas e não impostas. Nos dias atuais, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a 

resolução 125, de 29 de novembro de 2010661, para que os tribunais de todo o país ofereçam 

núcleos consensuais para resolução de conflitos, o que denota a influência da terceira onda 

renovatória de acesso à justiça. 

Nos referidos Núcleos de Conciliação as partes em conflito confiam a um terceiro estranho 

ao processo a função de auxiliá-las a chegar a um acordo. Essa iniciativa busca evitar futura 

sentença judicial e permite a solução definitiva do litígio, diminuindo a grande demanda dos 

processos em trâmite.  

Os autores em comento notaram que algumas demandas cuja complexidade e valor eram 

ínfimos, estavam sendo prejudicadas, uma vez que tramitavam nos mesmos moldes dos processos 

mais complexos e de elevado vulto, portanto, era necessária uma reforma a fim de criar justiças 

especializadas para dirimir conflitos específicos. 

Ante o proposto por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, uma alternativa que facilitaria o 

acesso ao judiciário seria a reforma dos tribunais para a criação de instituições de procedimentos 

especiais, a fim de solucionar casos de menor complexidade e menor valor. Tal providência, em 

nosso ordenamento jurídico tomou vida a partir da Lei n. 7.244, de 7 de novembro de 1984662, que 

 
661 BRASIL. Resolução 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579. Acesso em 13.set.2018. 
662 BRASIL. Lei n. 7.244, de 7 de novembro de 1984. Revogado. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7244.htm. Acesso: 13.set.2018. 
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instituía a criação e funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas, tratando de soluções 

dos conflitos judicial e extrajudicialmente. Por meio judicial, com a prestação jurisdicional 

específica, que permitia, na época, vinte salários mínimos vigentes como valor máximo para 

apreciação e legitimidade somente às pessoas naturais capazes. E extrajudicialmente, com a 

conciliação e arbitragem, já mencionadas anteriormente.  

Um outro exemplo de manifestação da terceira onda renovatória foi o advento da lei 9.099, 

de 26 de setembro de 1995663, que trouxe à baila os juizados especiais cíveis e criminais que 

vieram a dirimir conflitos de acordo com o grau de complexidade e valores das demandas. Os 

processos que estejam sob competência dos juizados especiais orientam-se pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e desobrigando o 

litigando de arcar com as custas processuais, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação.  

Posteriormente, com o advento da lei 10.259, de 12 de julho de 2001664, surgiram os 

Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais, que deram abrangência a nível Federal aos litígios 

de menor complexidade e potencial ofensivo. Mais recentemente, com a criação da lei 12.153, de 

22 de dezembro de 2009665,  foram instituidos os Juizados Especiais da Fazenda Pública,  que têm 

por objetivo processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos.  

O sistema de juizados de pequenas causas, juizados especiais, juizados especiais federais e 

juizados especiais fazendários organizam-se como uma estrutura a parte do Judiciário. Possuem 

uma proposta de via alternativa de tutela jurisdicional e se trata, desta forma, de um modelo mais 

popular e participativo de justiça. Retrata uma adequação do desejo de justiça rápida, sem custas e 

 
663 BRASIL. lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.  
Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm. Acesso em: 13.set.2018. 
664 BRASIL. lei 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
no âmbito da Justiça Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10259.htm . 
Acesso em 13.set.2018. 
665 BRASIL. lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no 
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12153.htm Acesso em: 13.set.2018 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12153.htm
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sem formalismos, harmonizando-se ao que Mauro Cappelletti chamava de terceira onda 

renovatória de acesso à justiça. 

 

3.  A REFORMA TRABALHISTA TRAZIDA PELA LEI 13.467/17 

A reforma trabalhista teve início com um projeto de poucos artigos e se transformou numa 

significativa mudança, não só atingindo a legislação trabalhista, mas também a estrutura do 

Direito do Trabalho, processual do trabalho e, consequentemente, seus princípios e fundamentos. 

Com a saída do governo Dilma Rousseff, o atual presidente Michel Temer propôs o projeto 

que deu inicio à reforma trabalhista que, a princípio, veio com o intuito de flexibilizar e dinamizar 

as relações de trabalho que existiam no Brasil, haja vista, segundo o mesmo, a defasagem das leis 

trabalhistas vigentes, bem como a crise econômica que assolava o país. 

A reforma modificou mais de 100 artigos da CLT, contudo, a atual pesquisa busca tratar, 

sobretudo, do acesso à justiça e as modificações que atingem diretamente tal princípio, o que será 

abordado neste capítulo. 

O projeto de lei foi proposto, como já informado, pelo atual presidente da república, através 

da PL 6.787/16, sendo o autor do projeto substitutivo o relator Deputado Rogério Marinho do 

PSDB-RN, que ampliou o rol das alterações de forma substancial, que, por sua vez, começou a 

tramitar na câmara dos deputados em 23 de dezembro de 2016. O então projeto foi aprovado em 

26 de abril de 2017 por 296 votos favoráveis. Na casa revisora, foi aprovado em 11 de julho de 

2017, sem qualquer revisão, por 50 votos favoráveis. Após o tramite legislativo, houve a sanção 

do presidente Michel Temer no dia 13 de julho de 2017, ou seja, ligeiros 2 dias após sua 

aprovação, passando a vigorar em nosso ordenamento jurídico em 11 de novembro de 2017. 

A reforma trabalhista foi piamente criticada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), e 

outros sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), dentre outros.  
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Os seguimentos institucionais como a ABRAT, ANAMATRA, ANPT, JUTRA, Sindicatos, 

federações e Confederações reagem bravamente e  lutam contra a aplicação de diversos 

dispositivos  no campo do direito material e  os de natureza coletiva e processual666. 

Em contraponto, foi severamente defendida por economistas e empresários do cenário 

nacional. Valendo ressaltar que, comemorando apenas um ano de vigência já acumula diversas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionando pontos 

como o pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, o que será melhor abordado 

nos tópicos seguintes. 

 

3.1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PÓS REFORMA. 

Não é nenhuma novidade o receio que o campo doutrinário tem com a temática do acesso à 

justiça. Há estudos que demonstram que nas décadas de 1960 e 1970 o assunto foi abordado de 

modo contundente, tendo como grande marco acadêmico o projeto conduzido por Mauro 

Cappelletti e Bryan Garth, autores de relevante importância para a presente pesquisa. Eles 

demonstraram que o acesso à justiça está diretamente ligado aos direitos humanos e apenas por 

meio da possibilidade de plenitude do acesso ao judiciário as pessoas poderiam ser tratadas de 

forma igualitária. Portanto, gratuidade de justiça é notada como um dos elementos indispensáveis 

para se alcançar o tão esperado acesso à justiça. 

Desde a Constituição de 1934, o direito à gratuidade da justiça é reconhecido como um 

direito constitucional, integrando o regime de garantias e direitos essenciais para a vida política e 

social brasileira. Com exceção da Constituição de 1937, todos os textos constitucionais posteriores 

ratificaram a importância de tal prerrogativa aos hipossuficientes econômicos com a finalidade de 

garantir-lhes o pleno acesso à Justiça. 

 
666 MEDEIRO. Benizete Ramos. NOSTRADAMUS: O Acesso a Justiça ficou comprometido com a Lei 13.467/2017. 
in: A REFORMA TRABALHISTA - Reflexos da Reforma Trabalhista no Direito do Trabalho, no Direito Processual 
do Trabalho e no Direito Previdenciário. (org.) Paulo Renato Fernandes da Silva. SP:  Ltr. p. 200 a 208. 
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Não se pode deixar de mencionar que a gratuidade referida, apresenta-se como um 

pressuposto para o exercício do direito fundamental ao acesso à Justiça. Nas clássicas lições de 

Mauro Cappelletti667, abordada no capítulo dois do presente estudo:  

O movimento para acesso à Justiça é um movimento para a efetividade dos 

direitos sociais, ou seja, para a efetividade da igualdade. Nesta análise 

comparativa do movimento de acesso à Justiça, a investigação nos mostra 

três formas principais, três ramos principais que invadem número 

crescente de Estados contemporâneos. (…). 

No campo trabalhista, veio a ser positivado pelo artigo 790 da CLT, com subsidiariedade na 

lei 1.060/1950 que regulava a temática no âmbito do direito civil. Contudo, com o advento da lei 

13.105/2015, houve a revogação da citada lei 1.060/1950, passando então, a ser tratada em seu 

artigo 98. Por outro lado, a reforma trabalhista deu tratamento diferente ao benefício da justiça 

gratuita, tendo o legislador destoado das demais áreas. 

A temática da justiça gratuita trouxe grandes polêmicas e questionamentos acerca da 

mitigação da acessibilidade à justiça. Antes do advento da Lei 13.467/17, para a concessão da 

gratuidade de justiça, bastava que o trabalhador declarasse sua incapacidade para demandar em 

juízo, sem comprometer o seu próprio sustento e de sua família, o que era feito através de uma 

declaração de hipossuficiência para que fosse deferido tal benefício, independente de teto salarial, 

conforme preceitua o artigo 98, da lei 13.105/2015 -CPC668: 

Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei. 

§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 

I - as taxas ou as custas judiciais; 
 

667 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Trad. Tupinambá Pinto de Azevedo. In Revista do Ministério Público 
Nova Fase, Porto Alegre, v. 1, n. 18, p. 8-26, 1985, p. 9. 
668 BRASIL. Código de Processo Civil. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 25.set.2018 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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II - os selos postais; 

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; 

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá 

do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; 

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; 

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete 

ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida 

para instauração da execução; 

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao 

exercício da ampla defesa e do contraditório; 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência 

da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário 

à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. 

 

Com o advento da reformar trabalhista, o artigo 790, da CLT669 teve alterações significativas 

nos seus §3 e §4, conforme segue: 

Art. 790. (...)  

 
669 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 25.set.2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais 

do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o 

benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, 

àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por 

cento) do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência 

social. 

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar 

insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. 

 

Nota-se que após a reforma trabalhista, o trabalhador precisa comprovar sua situação de 

miserabilidade. Ademais, trouxe ainda, regra com critério objetivo e reduzido patamar salarial 

para concessão do benefício. Portanto, o requerente deve perceber  salário igual ou inferior a 40% 

(quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Destarte, o 

trabalhador que perceber como salário, valor acima de R$ 2.258,32 (dois mil duzentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e dois centavos) não terá direito ao benefício da gratuidade de justiça.  

A lei é omissa quanto a forma de comprovação da situação de miserabilidade, portanto, a 

jurisprudência deverá se posicionar acerca das formas de comprovação de tal estado, e para Mauro 

Schiavi670, a declaração de pobreza firmada pelo próprio empregado, sob as “consequências da 

lei” é suficiente para comprovar a insuficiência econômica e o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Havendo impugnação, o juiz poderá exigir do trabalhador outros documentos, tais 

como a juntada da CTPS, declaração de impostos de renda, entre outros. 

Segundo Benizete Ramos de Medeiros671:  

A necessidade de comprovação do estado de miserabilidade é um critério 

que não está previsto no CPC de 2015, bastando a mera declaração. E esse 

 
670 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho. V. 1. LTr, 2018. P. 81 
671 MEDEIRO. Benizete Ramos. NOSTRADAMUS: O Acesso a Justiça ficou comprometido com a Lei 13.467/2017. 
in: A REFORMA TRABALHISTA - Reflexos da Reforma Trabalhista no Direito do Trabalho, no Direito Processual 
do Trabalho e no Direito Previdenciário. (org.) Paulo Renato Fernandes da Silva. SP:Ltr. p.10 
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diploma adjetivo, de uso supletivo e subsidiário no direito processual do 

trabalho, é moderno (2015), cuja alteração (ao do ano do 1973) teve bases 

em oito anos de discussão e debates com os segmentos sociais. A lei 

13.467/017, pouco menos de seis meses foi aprovada sem debates. 

 

A referida mudança, brevemente debatida, no tocante à concessão da justiça gratuita, vem 

sendo bastante criticada, inclusive, sendo objeto da ADI 5766, ajuizada pela Procuradoria-Geral 

da República (PGR) contra dispositivos da Lei 13.467/2017 que alteram as regras de gratuidade 

para trabalhadores que comprovem insuficiência de recursos, cabendo salientar que, a Anamatra 

atua na ADI como Amicus Curiae672. 

Os novos requisitos para concessão da gratuidade de justiça no âmbito trabalhista se 

monstram em desacordo com a discussão já superada que pairava sobre o processo civil, pois 

aquele diploma legal não exige mais a prova da miserabilidade, e isso porque, ao tempo de 

vigência da Lei 1.060/1950, havia controvérsia acerca de tal exigência, pois alguns julgados 

entendiam que bastaria a “declaração de pobreza” para se atender ao art. 4o da Lei 1.060/1950; 

enquanto outras decisões eram encontradas no sentido de que a mera declaração não seria 

suficiente, devendo a parte comprovar seu estado de hipossuficiência. Isso não importa mais, uma 

vez que com a vigência da lei 13.105/2015 deixou claro que a simples declaração é suficiente para 

fazer prova do estado de hipossuficiência. 

Tal lógica aparentemente é plenamente viável ao processo do trabalho. Entretanto, não foi 

assim que pensou o legislador da reforma. No processo do trabalho, cujas premissas, como já 

abordado mais acima, bem como nos capítulos anteriores, buscam a proteção do trabalhador 

hipossuficiente, ou seja, o trabalhador, em caminho oposto ao seguido pelo processo civil, que 

atua dentro da lógica da paridade entre as partes, o legislador passou a condicionar o deferimento 

da gratuidade da justiça a prova do estado de miserabilidade e a critérios objetivos. 

 
672 Disponível em: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26515-reforma-trabalhista-anamatra-mantem-
audiencias-no-stf-para-tratar-da-adi-5766. Acesso em 02.out.2018. 
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Nesse sentido, importante ressaltar o voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson 

Fachin na ADI 5766673:  

Trata-se, indubitavelmente, de garantia fundamental cuja previsão em normas internacionais 

indica sua dúplice eficácia em nosso ordenamento jurídico-constitucional, a reforçar, de forma 

contundente, a proteção ao direito fundamental à gratuidade da Justiça. É preciso reconhecer, 

também, a relação da gratuidade da Justiça e, consequentemente, do acesso à Justiça, com a 

isonomia. A desigualdade social gerada pelas dificuldades de acesso isonômico à educação, 

mercado de trabalho, saúde, dentre outros direitos de cunho econômico, social e cultural, impõe 

que seja reforçado o âmbito de proteção do direito que garante outros direitos, especialmente a 

isonomia. A restrição, no âmbito trabalhista, das situações em que o trabalhador terá acesso aos 

benefícios da gratuidade da justiça, pode conter em si a aniquilação do único caminho de que 

dispõem esses cidadãos para verem garantidos seus direitos sociais trabalhistas. A defesa em juízo 

de direitos fundamentais que não foram espontaneamente cumpridos ao longo da vigência dos 

respectivos contratos de trabalho, em muitas situações, depende da dispensa inicial e definitiva das 

custas do processo e despesas daí decorrentes, sob pena de não ser viável a defesa dos interesses 

legítimos dos trabalhadores. E, nesse contexto, a Lei 13.467/2017 atualizou, no âmbito da 

chamada reforma trabalhista, o modelo de gratuidade da Justiça Laboral, impondo condições 

restritivas ao exercício desse direito por parte dos litigantes trabalhadores. Ainda que sejam 

consideradas adequadas, necessárias e razoáveis as restrições impostas ao âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais à gratuidade e acesso à Justiça pelo legislador ordinário, duvidosa apresenta-

se a sua constitucionalidade em concreto, ou seja, aquela aferida diante das diversas e possíveis 

situações da realidade, em que se vislumbra a consequência de esvaziamento do interesse dos 

trabalhadores, que na condição de hipossuficientes econômicos, não terão como demandar na 

Justiça Trabalhista, em virtude do receio de que suas demandas, ainda que vencedoras, retornem-

lhes muito pouco do valor econômico efetivamente perseguido e, eventualmente, devido. É 

preciso restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à Justiça Trabalhista, 

especialmente pelo fato de que, sem a possibilidade do seu pleno exercício por parte dos 

trabalhadores, é muito provável que estes cidadãos não reúnam as condições mínimas necessárias 

 
673 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Voto Vogal. Relator: Ministro Roberto Barroso. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/voto-fachin-reforma-trabalhista. Acesso em: 02.out.2018. 
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para reivindicar seus direitos perante esta Justiça Especializada. Assim sendo, impõe-se, nesse 

contexto, uma interpretação que garanta a máxima efetividade desse direito fundamental, sob pena 

de esvaziar-se, por meio de sucessivas restrições, ele próprio e todos os demais direitos por ele 

assegurados. Quando se está a tratar de restrições legislativas impostas a garantias fundamentais, 

como é o caso do benefício da gratuidade da Justiça e, como consequência, do próprio acesso à 

Justiça, o risco de violação em cascata de direitos fundamentais é iminente e real, pois não se está 

a resguardar apenas o âmbito de proteção desses direitos fundamentais em si, mas de todo um 

sistema jurídico-constitucional de direitos fundamentais deles dependente. Mesmo que os 

interesses contrapostos a justificar as restrições impostas pela legislação ora impugnada sejam 

assegurar uma maior responsabilidade e um maior compromisso com a litigância para a defesa dos 

direitos sociais trabalhistas, verifica-se, a partir de tais restrições, uma possibilidade real de negar-

se direitos fundamentais dos trabalhadores pela imposição de barreiras que tornam inacessíveis os 

meios de reivindicação judicial de direitos, o que não se pode admitir no contexto de um Estado 

Democrático de Direito. O desrespeito das relações contratuais, no ambiente laboral, exige por 

parte do legislador ordinário que sejam facilitados, e, não, dificultados, os meios legalmente 

reconhecidos para que os trabalhadores possam ver garantidos os seus direitos fundamentais de 

origem trabalhista. O benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas garantias fundamentais, cuja 

finalidade precípua foi, na linha das constituições brasileiras anteriores, dar máxima efetividade ao 

direito fundamental de acesso à Justiça por parte dos titulares de direitos fundamentais que não 

estejam em condições de arcar com os custos financeiros de uma demanda judicial (...). 

Destarte, resta claro a preocupação do Ministro acerca das consequências que a mitigação do 

benefício da justiça gratuita trouxe, uma vez que, além de criar entraves ao acesso à justiça, 

enfraquece uma garantida fundamental que o trabalhador faz jus, o que não pode ser admitido em 

um Estado Democrático de Direito.   

 

3.2. HONORÁRIOS PERICIAIS 

O tema a ser abordado também carrega grande discussão e polêmicas, haja vista a mudança 

significativa que a reforma trabalhista trouxe. Na antiga sistemática, o trabalhador hipossuficiente, 
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beneficiário da gratuidade de justiça, ficava isento dos honorários periciais, ficando a cargo da 

União os valores do perito. 

 Nesse sentido é a Orientação Jurisprudencial nº 387, da SD-I do TST674: 

Honorários periciais. Beneficiário da justiça gratuita. Responsabilidade da 

União pelo pagamento. Resolução n. 35/2007 do TST. Observância. (DeJT 

9.6.2010). A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito 

quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 

1o, 2o e 5o da Resolução n. 35/2007 do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho – CSJT. 

 

Conforme já informado, antes do advento da reforma trabalhista, a responsabilidade pelo 

pagameno dos honorários periciais era da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, como 

ainda o é, salvo se beneficiário da justiça gratuita, com base no reformado artigo 790-B, da CLT. 

Portanto, o trabalhador que não tivesse condições de demandar sem comprometer o seu próprio 

sustento e de sua família, por óbvio, não suportaria o ônus de uma eventual sucumbência em seu 

pleito, ficando assim, a cargo da União os honorários periciais. 

Ocorre que, a atual redação do dispositivo legal não perdoa a parte que for vencida, no que 

diz respeito à perícia, no que tange aos honorários periciais, mesmo que beneficiário da justiça 

gratuita, ficando o pagamento a cargo da união tão somente se o trabalhador não obtiver, no 

processo em questão, valor suficiente para tanto. 

A nova redação do artigo mencionado ficou da seguinte forma: 

 
674 BRASIL. OJ 387. SD-I do TST HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 35/2007 DO CSJT. 
OBSERVÂNCIA.(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 457) Res. 194/2014, DEJT divulgado em 
21, 22 e 23.05.2014 Disponível em: http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_381.html. Acesso em: 
05.out.2018. 
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Art. 790-B: A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é 

da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária 

da justiça gratuita. 

§ 1o Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o 

limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho. 

§ 2o O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. 

§ 3o O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de 

perícias. 

§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha 

obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, 

ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.675 

 

Portanto, depreende-se que a reforma trabalhista veio mitigar a concessão da justiça gratuita, 

uma vez que, se o trabalhor, por exemplo, demandar pleiteando adicional de insalubridade, verbas 

rescisórias e horas extras, e, não obtiver êxito na perícia, com a consequente improcedência do seu 

pedido, todavia, obtendo sucesso nos demais pedidos, logo, arcará com os honorários periciais, ou 

seja, o valor dos honorários serão descontados dos valores que o trabalhador vier a ganhar em 

outros pedidos. 

Trazendo outro exemplo: se o trabalhador por ventura demandar algum pedido que necessite 

de perícia e tenha total improcedência dos seus pedidos, portanto, não tendo direito a receber 

nenhum crédito e, futuramente volte a demandar, se lograr êxito em algum pedido, ainda que em 

outra demanda, arcará com os honorários periciais da demanda anterior. 

De certa forma, cria-se um receio em demandar direitos que necessitem de prova pericial, 

por exemplo: adicional de insalubridade, periculosidade, doença ocupacional, acidentes de 

 
675 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 05.out.2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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trabalho, pedidos estes que necessitam auferir se há nexo de causalidade, ou lesão/redução da 

capacidade laboral. 

Para Mauro Schiavi676, “o ideal seria que a Justiça do Trabalho tivesse peritos concursados e 

remunerados pelo Estado, a fim de dar maior credibilidade à prova pericial e evitar todas as 

vicissitudes decorrentes do pagamento dos honorários periciais”. 

De acordo com pesquisa realizada pelo jornal Estadão677, nos três primeiros meses 

completos de vigência da reforma trabalhista, o número de novas ações na Justiça do Trabalho 

caiu à metade em relação ao mesmo período de um ano atrás – de 571 mil para 295 mil. Os 

processos também estão mais enxutos. Pedidos de indenização por dano moral e adicional de 

insalubridade e periculosidade praticamente desapareceram das listas de demanda. 

Portanto, é indispensável reconhecer que a referida pesquisa demonstra o receio do 

trabalhador em demandar direitos que necessitem de prova pericial, o que, consequentemente gera 

insegurança jurídica.  

De acordo com Benizete Ramos de Medeiros678: 

Quanto a perícia, é nesse mesmo sentido que  gratuidade de justiça atinge custas, despesas 

processuais e honorários periciais. Não tem sentido impedir a realização da prova daquele que não 

tem condições de arcar economicamente com ela, o que importaria em afastamento da jurisdição, 

que é inconstitucional. Além disso, contraria a regra contida no artigo 95, p. 3ºdo CPC, que 

garante a gratuidade inclusive para honorários periciais. 

 

 
676 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho. V. 1. LTr, 2018. P. 82 
677 SILVA, Cleide. nova Lei trabalhista faz desaparecer ações. Estadão. São Paulo, 01 de abril de 2018. Disponível 
em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-lei-trabalhista-faz-desaparecer-acoes-por-danos-morais-e-
insalubridade,70002249757. Acesso em: 02.nov.2018. 
678MEDEIROS. Benizete Ramos. NOSTRADAMUS: O Acesso a Justiça ficou comprometido com a Lei 13.467/2017. 
in: A REFORMA TRABALHISTA - Reflexos da Reforma Trabalhista no Direito do Trabalho, no Direito Processual 
do Trabalho e no Direito Previdenciário. (org.) Paulo Renato Fernandes da Silva. SP:  Ltr. p.11. 
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Portanto, a referida mudança vem sendo constantemente questionada por doutrinadores e 

militantes da justiça do trabalho, inclusive, também é objeto de ADI que tramita perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

 

3.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 

Ao tratar dos honorários de sucumbência na seara trabalhista, é importante frisar que a nova 

sistemática é considerada a mudança mais significante que a reformar trabalhista trouxe. O artigo 

791-A, da CLT679, veio estabelecer e normatizar os honorários que, até então, não existiam na 

justiça do trabalho, conforme dispositivo: 

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos 

honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por 

cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da 

liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda 

Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo 

sindicato de sua categoria. 

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará: 

I – o grau de zelo do profissional; 

II – o lugar de prestação do serviço; 

III – a natureza e a importância da causa; 

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço. 

 
679 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 02.nov.2018. 
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§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de 

sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.  

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido 

em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a 

despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, 

nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. 

 

Pela primeira vez, os honorários passaram a ser considerados no processo do trabalho. 

Entretanto, o legislador deu tratamento diferente aos advogados que atuam nas áreas cíveis e aos 

que atuam na justiça do trabalho, o que vem gerando muitas discussões entre os militantes. O 

percentual de honorários na seara cível pode chegar a 20% (vinte por cento), enquanto na justiça 

do trabalho o máximo que se pode alcançar é 15% (quinze por cento), o que denota a desigualdade 

não alterada pelo legislador. 

A nova sistemática trazida pela reforma trabalhista deixa prejudicada a súmula 219  do 

Tribunal Superior do Trabalho680. 

Honorários advocatícios. Cabimento, (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV a 

VI na sessão do Tribunal Pleno realizada em 15.3.2016) 

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente:  

a) estar assistida por sindicato da categoria profissional;  

 
680BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 219. Honorários advocatícios. Hipótese de cabimento na 
Justiça do Trabalho. Ação rescisória. Cabimento. Disponível em: 
https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=tst&num=219. Acesso em: 05.nov.2018. 
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b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em 

situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da 

respectiva família (art 14, § Io, da Lei n° 5.584/1970). (ex-OJ n° 305 da SBDI-I). 

II - E cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no 

processo trabalhista. 

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como 

substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. 

IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se a 

disciplina do Código de Processo Civil (arts.85,86,87 e 90). 

V - Em caso de assistência judiciaria sindical ou de substituição processual sindical, 

excetuados os processos em que a Fazenda Publica for parte, os honorários advocatícios são 

devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa 

(CPC de 2015, art. 85, § 2). 

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos 

de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. 

Portanto, verifica-se que a condenação em honorários não decorria pura e simplesmente da 

sucumbência, tendo a parte que atingir requisitos objetivos para fazer jus. 

É importante reconhecer que a grande problemática do dispositivo em questão é o fato do 

legislador permitir que o beneficiário de gratuidade de justiça que, por ventura, venha  subumbir 

em seus pedidos, arque com os honorários de sucumbência em favor do patrono da outra parte, ou 

seja, por meio de dedução dos créditos trabalhistas, que, por sua vez, tem natureza alimentar, por 

força do artigo 100, §1 da CRFB/88, para pagamento de honorários de sucumbência, podendo 

ainda, atingir demandas futuras. 
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A mudança acerca dos honorários de sucumbência, que se extende ao beneficiário de 

gratuidade de justiça, pode em muitos casos inviabilizar, ou ser um fator inibitório do acesso à 

justiça da parte economicamente fraca. 

Como bem adverte José Afonso Dallegrave Neto681: 

Imagine-se, por exemplo, um trabalhador que ingressa na Justiça do Trabalho por ter 

adquirido doença que lhe causou perda laboral total. Segundo ele e a opinião de seu médico 

particular a incapacidade tinha nexo com a execução do seu trabalho. Após intenso debate, 

produção de prova documental, testemunhal e pericial o juiz acolhe o pedido e defere indenização 

por dano moral de R$ 30.000,00, mais pensionamento equivalente a R$ 170.000,00, e honorários 

advocatícios de 10%. Além disso, o Reclamante também ganha R$ 10.000,00 referente a 

diferenças salariais de equiparação salarial. O Reclamado recorre e, por maioria de votos, a Turma 

reforma a decisão. Julga improcedente o pedido acidentário e mantém o da equiparação. Ora, neste 

caso, mesmo com o êxito no pedido de diferenças salariais, o trabalhador terá um saldo negativo 

em seu processo. Apesar de ganhar R$ 11.000,00 (R$ 10.000,00 + 10% de honorários), terá que 

pagar R$ 20.000,00 ao Reclamado relativo aos honorários de sucumbência do pleito reformado 

(10% sobre: R$ 170.000,00 + R$ 30.000,00). Moral da história, o trabalhador ganhou equiparação 

e mesmo assim sairá devendo R$ 9.000,00 para a empresa”. 

Ora, o dispositivo em questão é o grande responsável pela diminuição latente das demandas 

na seara trabalhista. Contudo, há quem defenda que a mudança tem o intuito de diminuir as 

aventuras jurídicas e o demandismo exarcerbado. Entretanto, a décima terceira edição do Relatório 

Justiça em Números, produzida pelo Conselho Nacional de  Justiça aponta que, em 2016, entre os 

assuntos mais demandados na justiça do trabalho está a cobrança de verbas rescisórias. São 

5.847.967 processos, ou seja, quase seis milhões de trabalhadores brasileiros foram demitidos e 

não receberam corretamente os valores devidos, portanto, mais de 60% das demandas trabalhistas 

versam sobre verbas rescisórias, logo, cai por terra o argumento do demandismo exarcerbado.682 

 
681 DALLEGRAVE, Neto, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. — 6. ed. — São Paulo : LTr, 
2017. p.262. 

1.1 682 MELO, RENATO. FRANÇA, JACIARA. VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS SÃO PRINCIPAL MOTIVO DE AÇÕES 
TRABALHISTAS NO PAÍS. FEIFAR. 10/11/2017.  DISPONÍVEL EM: HTTP://FEIFAR.ORG.BR/VERBAS-RESCISORIAS-NAO-
PAGAS-SAO-PRINCIPAL-MOTIVO-DE-ACOES-TRABALHISTAS-NO-PAIS/. ACESSO EM: 12.NOV.2018. 

http://feifar.org.br/verbas-rescisorias-nao-pagas-sao-principal-motivo-de-acoes-trabalhistas-no-pais/
http://feifar.org.br/verbas-rescisorias-nao-pagas-sao-principal-motivo-de-acoes-trabalhistas-no-pais/
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Intrigante é a regra da condição suspensiva para a cobrança da verba honorária, contida na 

parte final do §4, do artigo 791-A, da CLT, em se tratando de beneficiário da gratuidade.  

Assim, de acordo com a regra prevista no § 4o do art. 791-A: 

(...) vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido 

em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a 

despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, 

nos dois anos subsequentes ao transito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.683 

Ora, ao analisar o texto em questão, nota-se duas problemáticas que vêm sendo 

constantemente criticadas: a primeira se refere à compensação dos créditos para pagamento dos 

honorários de sucumbência, o que para muitos, afronta diretamente a natureza alimentar que o 

crédito trabalhista goza.  

A segunda problemática paira sobre a condição suspensiva que a execução dos honorários 

de sucumbência, devidos pelo hipossuficiente, que pode contribuir para o crescimento de 

execuções infrutíferas que se perpetuam, tendo que custodiar processos já transitados em julgado, 

ou seja, já tendo o status de coisa julgada material, por dois anos antes do arquivamento definitivo. 

Quanto à compensação, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho se 

posicionou sobre sua inconstitucionalidade: 

[...] É inconstitucional a previsão de utilização dos créditos trabalhistas 

reconhecidos em juízo para o pagamento de despesas do beneficiário da 

justiça gratuita com honorários advocatícios ou periciais (artigos 791-a, § 

4º, e 790-b, § 4º, da CLTT, com a redação dada pela lei nº 13.467/2017), 

por ferir os direitos fundamentais à assistência judiciária gratuita e 

 
683 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 12.nov.2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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integral, prestada pelo estado, e à proteção do salário (artigos 5º, LXXIV, e 

7º, c, da constituição federal.684 

 

Ora, uma das preocuações do legislador era desafogar o judiciário trabalhista, inibindo o 

demandismo desinfreado, contudo, não se atentou ao fato de que, nos moldes do positivado no 

artigo 791-A, §4, da CLT, a execução se prolongará por, no mínimo, dois anos, o que denota a 

contradição da intenção do legislador. 

É importante explanar o voto do Ministro Edson Fachin na ADI 5766685:  

Ora, as normas impugnadas que impõem o pagamento de despesas 

processuais, independentemente da declaração oficial da perda da 

condição de hipossuficiência econômica, afrontam o próprio direito à 

gratuidade da Justiça e, consequentemente, o próprio direito ao acesso à 

Justiça. Da mesma forma, importante afirmar que o benefício da 

gratuidade da Justiça não constitui isenção absoluta de custas e outras 

despesas processuais, mas, sim, desobrigação de pagá-las enquanto 

perdurar o estado de hipossuficiência econômica propulsor do 

reconhecimento e concessão das prerrogativas inerentes a este direito 

fundamental (art. 5º, LXXIV, da CRFB). É certo que não se pode impedir 

o trabalhador, ainda que desidioso em outro processo trabalhista, quando 

comprovada a sua hipossuficiência econômica, de ajuizar outra demanda 

sem o pagamento das custas processuais. O direito fundamental à 

gratuidade da Justiça, notadamente atrelado ao direito fundamental de 

acesso à Justiça, não admite restrições relacionadas à conduta do 

trabalhador em outro processo trabalhista, sob pena de esvaziamento de 

seu âmbito de proteção constitucional. A conformação restritiva imposta 

pelas normas ora impugnadas afronta não apenas o próprio direito 

 
684  Disponível em: https://www.anamatra.org.br/. Acesso em: 15.nov.2018. 
685 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Voto Vogal. Relator: Ministro Roberto Barroso. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/voto-fachin-reforma-trabalhista. Acesso em: 15.nov.2018. 
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fundamental à gratuidade, mas também, ainda que de forma mediata, os 

direitos que esta garantia fundamental protege, o que se apresenta mais 

concreto com a invocação do direito fundamental ao acesso à Justiça e dos 

direitos sociais trabalhistas, eventualmente, desrespeitados nas relações 

contratuais respectivas[...]. 

 

Portanto, depreende-se que o voto do Ministro Edson Fachin ilustra que as condições 

impostas ao trabalhador sucumbente, beneficiário de gratuidade de justiça, fere diretamente não só 

o princípio do acesso à justiça, como também os direitos sociais que são basilares aos 

trabalhadores.  

Por fim, é sabido que o trabalhador é a parte mais vulnerável na relação processual e a 

perspectiva de pagamentos dos honorários inibe aqueles que na grande maioria das vezes não tem 

acesso aos documentos que comprovam suas teses, portanto, deixando-os ao revés e com certo 

receio de buscar seus direitos. 

 

3.4. A AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA 

A reforma trabalhista trouxe grande alteração ao artigo 844 da CLT686. Antes da vigência da 

Lei 13.467/17, o dispositivo legal aduzia que o não comparecimento do reclamante à audiência 

importava o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento da reclamada importava em 

revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. 

A grande novidade veio com o parágrafo segundo do referido dispositivo, uma vez que na 

hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas calculadas na 

forma do artigo 789, da CLT687, ainda que beneficiário de justiça gratuita, salvo se comprovar, no 

prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, conforme segue: 

 
686 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em:15.nov.2018. 
687 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 21.nov.2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o 

arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado 

importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. 

§ 1o Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, 

designando nova audiência. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao 

pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, 

ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 

quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  

§ 3o O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a 

propositura de nova demanda. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

 

Portanto, verifica-se que o legislador trouxe mais uma sanção ao reclamante faltoso. O 

dispositivo em comento também enfrenta questionamentos de constitucionalidade, tendo em vista 

mitigar o benefício da gratuidade de justiça, afrontando assim, o disposto no artigo 5º, XXXV, da 

CRFB/88, que positiva o direito de ação e acesso ao judiciário. 

De acordo com doutrinadores e militantes da seara trabalhista, o dispositivo traz outra 

problemática, pois na parte final do parágrafo segundo, aduz que a justificativa para ausência tem, 

necessariamente, que conter motivo legalmente justificável, o que, para muitos, pode prejudicar o 

trabalhador que fica adstrito aos motivos legalmente aceitáveis. 

Entende-se por motivo legalmente justificado qualquer das hipóteses elencadas no art. 473 

da CLT688, doença em si ou em dependente, atestado por médico, acompanhamento da esposa em 

exame de pré-natal, além de outros motivos que o juiz considerar razoáveis à rotina de todo 

cidadão.  

 
688 BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Op. Cit.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 

prejuízo do salário: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, 

ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira 

de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica; 

(Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; (Inciso 

incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira 

semana; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação 

voluntária de sangue devidamente comprovada; (Inciso incluído pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, 

nos termos da lei respectiva. (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço 

Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 

1964 (Lei do Serviço Militar). Incluído pelo Decreto-lei nº 757, de 

12.8.1969) 

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de 

exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. 

(Inciso incluído pela Lei nº 9.471, de 14.7.1997) 

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a 

juízo. (Incluído pela Lei nº 9.853, de 27.10.1999) 
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IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de 

representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial 

de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. (Incluído pela 

Lei nº 11.304, de 2006) 

X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames 

complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou 

companheira; (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em 

consulta médica. (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016). 

 

Ora, simulando uma situação em que o trabalhador tenha uma audiência designada para um 

dia determinado e, no trajeto para o local em que a audiência acontecerá, repentinamente aconteça 

uma manifestação que venha a obstruir e atrasar seu trajeto, ou até mesmo em uma situação de 

assalto, note-se que essas justificativas não são motivos legalmente aceitáveis, todavia, é viável 

reconhecer que são situações razoavelmente aceitáveis. A jurisprudência ainda não sedimentou 

entendimento acerca da interpretação do dispositivo legal, o que deve acontecer brevemente. 

O parágrafo terceiro do dispositivo abordado aduz que, o trabalhador que tenha dado aso ao 

arquivamento da demanda, tenha como condição de procedibilidade para propositura de nova 

demanda trabalhista, o pagamento das custas de arquivamento, portanto, não poderá demandar 

novamente antes de adimplir com o devido da demanda anteriormente arquivada. 

Pesquisadores e militantes da seara trabalhista entendem que essa condição inibirá e, até 

mesmo, prejudicará o acesso à justiça, haja vista que o trabalhador hipossuficiente que não tem 

condições de arcar com as custas de arquivamento, deixará de demandar seus direitos, portanto, 

haverá a vedação ao direito de ação e acesso ao judiciário, postulado em nossa carta magna. 
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3.4 CONCLUSÃO 

Com o fechamento do presente artigo, foi possível verificar que o advento da lei 13.467 de 

07 de julho de 2017, prejudicou o acesso à justiça inicialmente nos seguintes aspectos: concessão 

do beneficio da gratuidade de justiça, visto que trouxe requisitos objetivos, tais quais, o 

recebimento de salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos  

benefícios do Regime Geral da Previdência Social, e comprovação de hipossufisiência, não sendo 

mais aceita a mera declaração para concessão do benefício, havendo, portanto a necessidade da 

comprovação da situação de pobreza. Esse é o primeiro prejuízo encontrado.  

O segundo grande enfraquecimento ao acesso à justiça se deu pela alteração que veio 

permitir que o trabalhador hipossuficiente arque com honorários de sucumbência, ou seja, se não 

obtiver êxito em sua pretensão, pagará ao advogado da outra parte honorários pelos pedidos 

improcedentes, inclusive, com a possibilidade de compensação do próprio crédito trabalhista, 

ainda que em demanda futura.  

Igualmente ocorre com os honorários periciais, uma vez que o trabalhador que não lograr 

êxito em seu pedido, arcará com os honorários do perito, mesmo sendo beneficiário de justiça 

gratuita, havendo inclusive a possibilidade de compensação dos créditos trabalhistas no processo 

em questão, ou até mesmo posteriores. 

Outro ponto observado que veio a dificultar o acesso à justiça foi a sanção imposta ao 

trabalhador que por algum motivo, que não seja o legalmente justificável, deixar de comparecer à 

audiência, terá sua demanda arquivada, sendo condenado em custas processuais, novamente, ainda 

que beneficiário de gratuidade de justiça, condicionando o pagamento destas, para propositura de 

nova demanda, portanto, só poderá reclamar novamente em juízo, mediante pagamento das custas 

de arquivamento.  

De igual maneira, restou evidenciado o viés econômico que a reforma trabalhista carrega, 

haja vista a forte pressão dos economistas e empresários para a aprovação do novo texto. 

Vale ressaltar ainda, que os pontos mencionados no presente estudo vem sendo objeto de 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que se encontram pendente de julgamento perante o 

Supremo Tribunal Federal. 
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Por fim, nota-se que, a reforma trabalhista ao mitigar o benefício da gratuidade de justiça, 

criou entraves e enfraqueceu fortemente o acesso à justiça, o que se evidencia pela queda 

substancial das demandas trabalhistas, que, por sua vez, corrobora para o retrocesso dos direitos 

trabalhistas, sociais e para a penalização do trabalhador brasileiro. 
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DIREITO DE TENTAR: UMA FORMA HUMANIZADA DE DAR ESPERANÇA PARA 

AS PESSOAS 

 

RIGHT TO TRY: NA HUMANIZED WAY OF GIVING HOPE TO PEOPLE. 

 

 

José Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira689 

 direitoj.matheus@gmail.com 

 

RESUMO: O presente artigo tem o viés de trazer à baila o novel instituto do direito de tentar, 

traçando seu comportamento conjuntamente com a efetiva esperança de proporcionar a um grupos 

de pessoas que se encontram com doenças terminais e que justamente não possuem perspectiva de 

melhores, e veem em medicamentos e tratamentos experimentais a tentativa de poderem se 

reabilitar. 

PALAVRAS CHAVES: direito de tentar, esperança, direitos humanos. 

 

ABSTRACT: The present article has the bias of bringing to light the new institute of the right to 

try, to traffic its structure with the hope of finding groups of people who are waiting for it and who 

simply do not have perspective of better, and see in medicines and experimental treatments the 

attempt to rehabilitate. 

KEYWORDS: Right to try, hope, humam rights 
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Com a evolução natural da ferramenta social que é o direito, verifica-se novos institutos que 

começam a surgir através de julgados e de posicionamento legislativos dos estados, com esta 

afirmação verifica-se o surgimento do direito de tentar precipuamente nos Estados Unidos como 

forma de garantir a utilização de medicamentos experimentais, e que possuem probabilidade de 

êxito em pacientes em estado terminal de doenças incuráveis. 

Diante deste quadro inicial, é necessário elencar também a possibilidade de analisar o direito 

de tentar sob um prisma de esperança, para a pessoa que se encontra em estado final de vida, tenha 

minimamente algum momento de alento em tempos de ampla dificuldade emocional em virtude 

do seu quadro debilitado. Neste quadro surge o direito de tentar como uma ramificação dos já 

consagrados Direitos Humanos. 

Posto isso, é necessário entender o conceito de direito de tentar e seu surgimento nos 

Estados Unidos com o “Right to try”, com leis aprovadas pelo congresso americano que retira a 

necessidade de liberação por parte da agência sanitária norte americana de remédios ou 

tratamentos em fases experimentais. Além dessa análise em outros países, é crucial análise do 

comportamento de normas em território brasileiro sobre determinado assunto, e como a ANVISA 

se comporta em relação a esse conteúdo. 

Por derradeiro ponto, é crucial a análise comportamental do Supremo Tribunal Federal 

através de julgados dessa disciplina, sobretudo no Recurso Extraordinário número 657.518 que em 

um caso prático fixou as regras para utilização de medicamento em pacientes em estado terminal. 

 

1) DEFINIÇÃO DO DIREITO DE TENTAR E A SUA RELAÇÃO COM A 

ESPERENÇA NO PLANO EMOCIONAL DO INDÍVIDUO E SUA EFETIVAZAÇÃO 

COMO DIREITO HUMANO. 

 

O PARALELO DO DIREITO DE TENTAR COM A ESPERANÇA. 

 

O direito de tentar é uma expressão cunhada no Estados Unidos, traduzido de “Right to try” 

que vem recebendo maior utilização nos últimos anos, no qual se refere a leis estaduais, sobretudo 



 

477 
 

nos Estados Unidos da América, que permitem a utilização de medicamentos em doentes 

terminais. Este grupo recebe terapias experimentais, que em linha gerais, refere-se a medicamentes 

não liberados pela agência sanitária estadunidense A Food and Drug Administration (FDA).  

Antes de se aprofundar em questões legais e que irão circular todo o contexto do artigo, deve 

analisar o conceito de direito de tentar traçando-se um paralelo com um elemento muito 

importante, qual seja, a esperança. 

O ponto nefrálgico da existência do direito de tentar é o exercício no campo emocional do 

indivíduo, que acredita que realmente o dito medicamento possa curá-lo da enfermidade em 

questão, isto porque não seria crível existir “direito de tentar” caso não há esperança. É importante 

destacar, portanto, que a esperança é elemento objetivo dentro do direito de tentar. 

A palavra esperança, segundo o dicionário, significa a “disposição do espírito que induz a 

esperar a realização de coisa desejada” (CARVALHO; PEIXOTO, 1971, p.432). Mas o termo 

esperança parece ser algo maior que a simples espera da realização da coisa desejada. 

Para destacar a importância da esperança, é destacado a seguir o pensamento de PACHÁ, 

(2019) 

Apesar das tragédias, no entanto, chegamos ao fim de mais uma volta em torno do Sol e, 

como seres dos ritos e dos símbolos, para não sucumbir ao pessimismo e à indignação que 

paralisam, temos direito de renovar nossos desejos e sonhos 

 

 A esperança pode ser vista em vários ramos da vida social da pessoal, pode-se citar 

inicialmente o campo religioso e que de acordo com a Bíblia, a esperança é uma das três virtudes 

teologais, conforme é possível comprovar em 1 Coríntios 13:13: "Assim, permanecem agora estes 

três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor." 

Já no campo social e científico, pode-se citar a forte influência do filosófico Feuerbach690, 

que expressa de maneira bem cristalina o sentido de que a esperança é a “satisfação imediata, 

absoluta e ilimitada de todos os nossos desejos subjetivos”. 

 
690 Ludwig Andreas Feuerbach (Landshut, 28 de julho de 1804 — Rechenberg, Nuremberg, 13 de setembro de 1872) 
foi um filósofo alemão. Feuerbach é reconhecido pelo ateísmo humanista e pela influência que o seu pensamento 
exerce sobre Karl Marx. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Landshut
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nuremberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1872
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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O que se verificou neste ponto, é que embora o direito de tentar seja um novo instituto do 

direito, ele guarda sintonia com o amago pessoal de cada indivíduo em acreditar que o tratamento 

experimental possa resultar em uma melhora do quadro clínico.  

É imperioso ressaltar que a esperança de melhorar esteja também sustentada pela chance 

efetiva de melhora do quadro clínico do indivíduo, de forma mais especifica, com chances reais 

cientificas e demonstradas, isto porque, para a utilização de tal medicamento, o mínimo de 

garantia de êxito deve estar presente, sendo o contrário, não há que se falar em esperança de algo 

que se sabe que não irá gerar resultados satisfatórios. 

 

O DIREITO DE TENTAR E SUA EXISTÊNCIA NO CAMPO DOS DIREITOS 

HUMANOS. 

 

O que se usualmente se estabeleceu chamar de direitos humanos são claramente os direitos 

inerentes à dignidade dos seres humanos. São direitos que estão no nosso interior não porque o 

Estado assim decidiu em razão de suas previsões normativas ou porque nós mesmos assim o 

fizemos através nossos acordos. Por mais que seja óbvio, direitos humanos existem, somente pelo 

fato de existir os seres humanos.  

É oportuno ressaltar que a história dos direitos humanos, pode ser compreendida em 03 

fases, dividindo-se no direito dos homens nas teorias filosóficas, as declarações de direitos e a 

declaração de 1948. 

De maneira a evitar-se tornar prolixo o presente artigo, será direcionada todo o pensamento 

para a terceira fase dos direitos humanos. Como terceira fase da utilização dos direitos humanos 

em um aspecto macro (universalização dos direitos humanos), pode-se observar a criação da 

declaração dos direitos humanos, no ano de 1948. 

 Frisa-se que esta declaração é considerada universal porque alcança todos os homens 

independente de raça, cor, religião, orientação sexual, etnia, país. 

O surgimento da importante declaração dos direitos humanos foi vital naquele momento, 

haja vista que toda a comunidade global saia e tomava conhecimento das atrocidades ocorridas em 

especial sob o comando hipnótico de Hitler. 
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A partir de toda explanação do conceito histórico de direitos humanos é imperioso 

demonstrar que o direito de tentar se encaixar perfeitamente nesta categoria fundamental de 

direitos, isto por inicialmente deve-se pontuar que a condição que o paciente encontra de 

fragilidade não pode servir como mitigação da sua autonomia, em relação ao seu tratamento. 

Retomando-se anteriormente o posicionamento universal dos direitos humanos, há ainda a 

necessidade de ser citada a vasta área que se destina a grupos marginalizados, como povos 

indígenas, refugiados, pobres e doentes que nestes casos recebem um tratamento especial por parte 

da ONU, podendo citar a Declaração e Programa de Ação de Viena que impõem aos Estados a 

obrigação de criar e manter medidas para a proteção dos direitos dos grupos marginalizados 

(UNITES NATIONS, 2017). 

Como pode se verificar, o campo internacional na figura de organismos internacionais se 

posiciona favorável a proteção integral de grupos marginalizados, sendo pacientes em estados 

terminais presentes nestas categorias.  

Sob tal pensamento de indivíduos em estado terminal e a possibilidade de alcançar a 

manipulação de medicamentos em fases experimentais, vale o posicionamento de Andorno (2016) 

Desse modo, os direitos humanos, por meio de normativas e órgãos de monitoramento, 

conferem diferencial tratamento a pessoas que são mais vulneráveis ao abuso ou à discriminação, o 

que não lhes confere uma posição privilegiada, na medida em que o tratamento diferencial objetivo 

tão somente que possam usufruir os mesmos direitos 

 

Vale destacar que a própria Constituição Federal em seu art. 5º parágrafo 1º estabelece que 

as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Porém, não se pode 

ignorar que determinados direitos fundamentais necessitam de complemento legal para 

conseguirem efetivamente cumprirem seus objetivos, conforme pensamento de Novellino (2008). 

É interessante destacar que ausência legislativa não impede o reconhecimento e aplicação do 

direito de tentar no campo interno Brasileiro, tendo em vista o caráter universal dos direitos 

fundamentais, porém é necessário a criação de um ato normativo de maneira latu senso que 

discipline a matéria de maneira cristalina, como ocorre em outros países, sobretudo no precursor 

deste tema, e que será foco de análise no capítulo seguinte, qual seja, Estados Unidos da América. 
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2) APLICAÇÃO DO “RIGHT TO TRY” NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

AMERICANO. 

 

Nesta esteira de pensamento, vale ressaltar que o estado do Colorado, no período de maio de 

2014, foi o primeiro estado a permitir através de um texto legal a utilização do medicamento em 

caráter experimental em pessoas com doenças terminais. 

 Frisa-se que antes desta novel lei, haviam julgados permitindo a utilização do medicamento 

nestas hipóteses, porém somente através dessa lei no Colorado o poder legislativo se posicionou 

sobre o assunto de maneira categórica. 

Insta acrescentar que após esse pioneirismo do estado do Colorado, outros 37691 estados 

tiveram criadas lei com redações semelhantes ou estão com processos legislativos em fase final 

para promulgação.  

Por mais que o Estados Unidos seja uma federação, com Estados com grau de subordinação 

reduzido, verifica-se que esse posicionamento se amolda com posicionamento da recente lei 

aprovada pelo Presidente da República Donald Trump. 

A referida lei federal assinada pelo Presidente Trump, torna dispensável a liberação do 

medicamento ou tratamento pela FDA. É importante mencionar que até a promulgação da lei, 

através de uma carta direcionada ao presidente do Congresso, Paul Ryan, a líder democrata Nancy 

Pelosi disse que remover a FDA do processo de aprovação “provavelmente faria mais mal do que 

bem”. 

No que tange a criação de leis nos EUA sob esse mesmo assunto, vale adicionar o 

pensamento de Adriance (2014),  

que aduz em seu artigo que o propósito da lei estadual ao garantir o tratamento experimental 

para paciente terminal vai além de proteger as pessoas que vivem no estado em si, pois o objetivo 

maior é influenciar o maior número de estados e, aos poucos, alcançar um patamar federal de 

garantia a esses medicamentos. 

 
691 Alabama, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Flórida, Geórgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,  
Kentucky,  Louisiana,  Maine,  Maryland,  Michigan,  Minnesota,  Mississippi,  Missouri,  Montana,  Nevada,  New  
Hampshire,  Carolina  do  Norte,  Dakota  do  Norte,  Ohio,  Oklahoma,  Oregon,   
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A base jurídica nas redações destas normas, estão no sentido de que somente podem ser 

prescritas para os referidos pacientes, os medicamentos que tenham passado pela fase I.  Esta fase 

consiste na utilização da droga em um pequeno grupo de pessoas voluntárias e sadias. Nesta etapa 

se verifica estabelecer uma segurança na evolução da utilização do fármaco, como por exemplo 

menor dose oferecida e êxito no resultado alcançado. 

 

3) APLICAÇÃO DO DIREITO DE TENTAR NO BRASIL ATRAVÉS DA PORTARIA 

DA ANVISA. 

 

Na questão envolvendo o Estado Brasileiro, verifica-se que não existe no ordenamento 

jurídico de maneira estrita qualquer matéria sobre o assunto. O que se verifica em âmbito nacional 

de similaridade com as leis dos Estados Americanos apresentado no capítulo anterior, é a 

resolução número 38, do ano de 2013 do Ministério da Saúde, realizada pela sua autarquia Anvisa. 

Diante da ausência de leis nesse sentido, será necessário analisar de maneira objetiva a 

resolução ora supracitada para analisar suas peculiaridades no Estado Brasileiro. 

O ponto mais relevante apresentado na resolução 38 da ANVISA é utilização dos 

medicamentos, e sua forma de utilização em decorrência da fase experimental que o fármaco se 

encontra. 

Vale ressaltar que para acesso ao medicamento de uso expansivo, a substância deverá estar 

na terceira fase de ensaios. Para melhor elucidação do artigo, é retirado do portal da Anvisa, a 

definição de uso expansivo. 

de acesso de pacientes portadores de doenças raras a medicamentos ainda em 

desenvolvimento e, portanto, sem registro no mundo. Essa condição é aplicada aos estudos já em 

fase 3 (última etapa de testes) e deve beneficiar um grupo de pacientes, com o aval da Anvisa. 

Portanto, trata-se de um pedido de acesso a um produto farmacêutico em desenvolvimento, sem 

que o paciente faça parte do grupo de indivíduos pesquisados.  

Em relação ao uso compassivo dos fármacos, sua utilização ocorre em qualquer fase da 

pesquisa, sendo necessário apenas a demonstração através de testes clínicos a segurança e 

quantidade toxicológica para o ser humano. De maneira reiterada, é exposto a seguir de maneira 
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precisa a definição, segundo a Anvisa, do que venha a ser a utilização do medicamento de maneira 

compassiva. 

Uso compassivo é caracterizado por ser uma demanda individual. Trata-se da 

disponibilização de medicamento novo promissor, em desenvolvimento, ainda sem registro na 

Anvisa, destinado ao uso pessoal de pacientes não participantes de programa de acesso expandido 

ou de pesquisa clínica. É destinado a portadores de doenças debilitantes graves e/ou que ameacem 

a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. Para tanto, é 

necessário um parecer técnico de um médico que ateste que o paciente tem a indicação de uso do 

medicamento 

Urge salientar que o paciente que atender todos os requisitos para a utilização do tratamento 

de maneira compassiva, poderá requerer junto a autoridade sanitária federal, a utilização de tais 

medicamentos. O ponto cerne desta utilização é que as despesas oriundas da utilização destes 

medicamentos são totalmente do paciente. 

A questão trazida no parágrafo anterior, guarda um importante problema, que teve decisão 

recente do Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário número 657.718 e que 

vai ser alvo de questionamentos em capítulos posteriores. Trata-se do pagamento através do SUS 

(Sistema Único de Saúde) para pacientes hipossuficientes que não possuem condições financeiras 

de arcar com o alto custos, em regra, destes medicamentos. 

 

4) O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 657.718 E A POSSIBILIDADE DO 

DIREITO DE TENTAR COMO EXCEÇÃO. 

 

Inicialmente deve-se trazer a baila o histórico do caso envolvendo o presente processo, para 

que seja observado a possibilidade de utilização do direito de tentar como instrumento hábil de 

efetivação dos direitos humanos. 

O recurso extraordinário foi interposto por uma senhora em face do Estado de Minas 

Gerais. Ela discordou do acórdão no qual constava o seguinte trecho “se o medicamento 

indicado pelo médico não possui registro na Anvisa, não há como exigir que o Estado o 

forneça, já que proibida a sua comercialização”. 
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O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o caso em 2016. Naquele 

momento, o relator, ministro Marco Aurélio, negou provimento ao recurso, ao afirmar que o 

Estado em momento algum está obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência 

reguladora. 

De maneira diferente, se posicionou o Ilustre Ministro Barroso, ao julgar procedente em 

parte o pedido feito pela recorrente, tendo em vista que naquele momento, o referido fármaco 

foi registrado pela Anvisa e disponibilizado pelo SUS de maneira gratuita.  

De forma lamentosa, o relator do presente processo, julgou extinto o recurso 

extraordinário em decorrência do falecimento da recorrente, não se sabe, a demora jurisdicional 

ocasionou o lamentoso óbito desta senhora, ou melhor, se a liberação do medicamento já 

tivesse ocorrido poderia ter evitado este fim. 

Todavia a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental por entender que está 

presente a repercussão geral. O defensor Gustavo de Almeida Ribeiro pautou seus argumentos, 

tendo em vista que: 

“A matéria transcende o mero interesse das partes, sendo relevante sua análise. Aliás, saúde é 

um bem urgente, pelo que qualquer demora poderá causar o mesmo deslinde ocorrido neste 

caso. (...) Interessa a todos os que necessitam de medicamentos a rápida solução do feito para 

que possam, em havendo resultado favorável, no que acredita a Defensoria Pública, buscar seus 

fármacos de forma mais breve possível.” 

 

De forma reduzida e objetiva, com a retomada da seção, o plenário do STF se posicionou em 

linhas gerais da seguinte forma: (1) Não há possibilidade de concessão judicial de medicamento 

experimental; (2) A ausência de registro proíbe, como regra geral, a dispensa do medicamento 

por decisão judicial; (3) É possível, excepcionalmente, justificar a concessão judicial de 

medicamentos sem registro sanitário. Os 3 posicionamentos anteriores correspondem aos votos 

dos Ministros no plenário, o que fica visível deste quadro é dificuldade da matéria analisada, no 

qual houve 03 (três) linhas argumentativas diferentes.  
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No que tange a excepcionalidade prevista no item três, do parágrafo anterior, para estar 

presente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, deverá o prazo previsto 

na lei 13.411/2016692 ter sido ultrapassado de maneira irrazoável.  

Após o julgamento o plenário decidiu que deve estar presente as 03 (três) hipóteses a seguir, (i) 

a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos 

órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas 

agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no 

Brasil, para o indivíduo ter direito a utilização do fármaco.  

Diante deste cenário, retira-se o seguinte questionamento, seria o direito de tentar, uma causa 

excepcionalíssima para não se analisar os três requisitos analisados anteriormente693, isto 

porque se trata de um dos ramos dos fundamentais Direitos Humanos e se também deveria ser 

de responsabilidade o pagamento de medicamentos de uso expansivo por parte do SUS. 

 

4.2 O DIREITO DE TENTAR COMO EXCEPCIONALIDADE AOS REQUISITOS 

OBJETIVOS DECIDIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

De maneira exaustiva foi explicado o direito de tentar como ferramenta nova no direito 

brasileiro e seu uso não pode ser ignorado face a todos os avanços judiciais internacionais.  

Para destacar o pensamento anterior, vale citar a Suprema Corte da Colômbia que se também se 

posicionou recentemente sobre o tema, em fevereiro de 2015, referindo se a um “derecho a que 

sea intentado” ou Right to try, considerando este  

 

um direito inerente a dignidade humana, que garante o acesso a todas as possibilidades científicas 

existente, inclusive as de caráter experimental, para casos extremos em que parece não haver outra 

 
692 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras 
providências, e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, para dar transparência e previsibilidade ao 
processo de concessão e renovação de registro de medicamento e de alteração pós-registro. 
693 (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para 
doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 
exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil, para o indivíduo ter direito a utilização 
do fármaco.  
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escolha, que de recuperação ou impedir a morte iminente do paciente. Seu âmbito estende-se, 

mutatis mutandis, ao caso de pacientes em estado vegetativo persistente ou conciência mínima.694 

 

É nítido portanto uma preocupação dos países com o tema em questão, e devido ao 

posicionamento progressista do poder legislativo norte americano, bem como a Suprema Corte 

da Colômbia se precisa rever o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em questões 

dessa complexidade. 

 Nesta mesma seara de pensamentos, entender o “direito de tentar” como forma de direitos 

humanos garante ao plenário do STF e ao poder legislativo a possibilidade de efetivação de 

normas que estão sendo utilizadas em todo o mundo para esperança e consequentemente a vida. 

Ainda nesse contexto a utilização do termo “direitos humanos” foi utilizado no item 1.2 do 

presente artigo de maneira proposital, tendo em vista o caráter universalíssimo dessa matéria 

sendo crucial trazer à baila o pensamento categórico de Canotilho (1993). 

A expressão “direitos humanos” e direitos fundamentais” são frequentemente, utilizadas como 

sinônimos. Segundo a sua origem e significado poderíamos distinga-las da seguinte maneira: 

Direitos Humanos são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 

jusnaturalista-universalista), direitos fundamentais são direitos humanos, jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos humanos 

arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intertemporal e 

universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem 

jurídica concreta. 

 

Há necessidade de considerar o direito de tentar um direito humano, e consequentemente a 

excepcionalidade em virtude desse caráter humanitário em contraponto as regras fixadas pelo 

STF no Recurso Extraordinário supracitado anteriormente, isso porque está presente inclusive o 

principio a vida, conforme o preciso posicionamento de Alburqueque (2016) 

O direito à vida, integrante  peremptório  dos  Direitos  Humanos  dos  Pacientes,  está 

intrinsicamente  ligado  com  a  segurança e  o  direito  do  paciente  aos  cuidados  em  saúde  de 

 
694 Sentencia T- 057/15. Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t- 057 - 15.html. Acesso 
em: 05 maio 2019. 
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emergência.  Assim, a  segurança  do  paciente  deve  ser  a  primeira  preocupação  dos  pacientes,  

familiares  e  profissionais  de  saúde,  pois  há  que  se  impedir  que  danos  evitáveis  ocorram  

ao  paciente,  principalmente  a  sua  morte,  em  decorrência  dos  cuidados  e saúde. 

 

4.2 O DIREITO A SAÚDE COMO FATOR FAVORÁVEL A UTILIZAÇÃO DO DIREITO 

DE TENTAR PARA COMPELIR O SUS DE REALIZAR O CUSTEIO DE 

MEDICAMENTOS EM FASE EXPERIMENTAL QUE SERÃO UTILIZADOS DE 

MANEIRA COMPASSIVA. 

 

Do ponto inicial têm se a necessidade de conceituar o que vêm a ser saúde, para em momento 

posterior compreender o que seja efetivamente o direito a saúde. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de perfeito 

bem-estar físico, mental e social. 

Uma das formas de traçar o real significado de saúde partiu do filósofo americano Cristopher 

Boorse. Com base em uma epistemologia naturalista, Boorse cria um significado negativo da 

saúde, acrescentando também como ausência de doença: “A saúde de um organismo consiste no 

desempenho da função natural de cada parte” (Boorse apud Almeida Filho & Jucá, 2002: 881). 

De forma mais moderna, inúmeros pensadores têm criticado a conceituação negativa de saúde. 

Para Almeida Filho e Andrade (2003: 101), “em uma perspectiva rigorosamente clínica (...) a 

saúde não é o oposto lógico da doença e, por isso, não poderá de modo algum ser definido como 

‘ausência de doença’. (...) os estados individuais de saúde não são excludentes vis a vis a 

ocorrência de doença”. 

Após a análise do conceito analítico de saúde, vale permear o campo do direito à saúde, que pode 

ser entendido como o acesso do indivíduo a meios que garantem bem-estar físico, mental e social.  

Note-se que esse acesso do indivíduo a saúde possui uma importância absoluta, o que pode ser 

verificado em casos quando é necessário a utilização de derivados da cannabis, que é 

expressamente vetado por portarias da Anvisa, sob pena de incorrer em delito de tráfico, artigo 33 

da lei 11.343/2006, caso não possua a outorga judicial.  

Assim sendo, é cristalino que o direito a saúde está presente no Sistema Único de Saúde, sendo 

inviável, pensar a contrário sensu, a problemática ocorre quando é necessário que qualquer 
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tratamento ou medicamento seja anteriormente incorporado pelo SUS, através da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).695 

Diante da problemática trazida, deve analisar a questão pautando-se na teoria que assevera que os 

direitos fundamentais fornecem ao indivíduo posição privilegiada em face do Estado. Assim 

sendo, os direitos fundamentais são divididos em 03 (três) grupos: Os direitos de defesa, direitos 

de participação e direitos prestacionais.  

Para elucidação, interessante analisar a questão sob o prisma dos direitos fundamentais na sua 

modalidade prestacional e para isso vale ser citado o pensamento de Novelino (2008, p. 223). 

Possuem um caráter essencialmente positivo, impondo ao Estado o dever de agir. Objetivam a 

realização de condutas ativas por parte dos poderes públicos, seja para a proteção de certos bens 

jurídicos contra terceiros, seja para a promoção ou garantia das condições de fruição desses bens. 

Englobam o direito a prestação materiais e jurídicas”. (NOVELINO, 2008, p. 223). 

 

Extraindo a premissa do autor anterior, e analisando a questão tendo em vista o já mencionado 

caráter fundamental do direito de tentar como instrumento válido, fica nítido o direito do paciente 

em face do estado de receber a prestação material, neste caso de forma médica para efetuar de 

maneira real o direito a saúde. 

 

4-CONCLUSÃO 

 

Observou-se inicialmente com o presente artigo, a crucial importância de se analisar o novíssimo 

direito de tentar sob o prisma da esperança das pessoas que se encontram em estado terminal, 

devido a doenças no qual a medicina encontra barreiras cientificas, tendo somente medicamentos 

em fases experimentais. 

 
695 criada pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 , que dispõe sobre a assistência terapêutica e a  incorporação de  
tecnologia  em  saúde  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  é  um Órgão  colegiado  de  caráter  
permanente,  integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, tem por objetivo assessorar o Ministério nas 
atribuições  relativas  à  incorporação,  exclusão  ou  alteração  pelo  SUS  de  tecnologias  em  saúde,  bem  como  na  
constituição  ou  alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 
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A partir desse ponto surge o “direito de tentar” com raízes nos Estados Unidos, que já possuía em 

julgados anteriores a previsão deste “direito”, porém conta também com avanços reais no que 

tange atos legislativos espelhados em lei aprovados por estados americanos e no senado. 

É salutar também adentrar com o direito de tentar no campo dos direitos humanos, com eficácia 

universal e inviolável. 

É imperioso, por ser o foco do trabalho detalhar o funcionamento prático do “direito de tentar” no 

campo de estudo no Brasil, sobretudo através da única matéria normativa do assunto, qual seja, 

resolução número 38 da Anvisa que disciplina a matéria.  

Frisa-se que essa resolução encontra pontos amplamente inconstitucionais, como por exemplo a 

cobrança para os pacientes dos fármacos que utilizarão de maneira compassiva, ou seja, somente 

com a aprovação na fase 01 e que deverá ser realizada a suas expensas, e que conforme decidido 

no RExt número 657.718 o poder público não poderá pagar na figura do SUS medicamentos que 

estejam em fase final e que não tenham sido liberados pela Anvisa.  

Este posicionamento é de um grau elevado de “maquevialidade”, isto porque torna o individuo 

abastado financeiramente um potencial e consumidor do direito de tentar e torna a pessoa 

hipossuficiente um marginalizado desse novo direito, ou melhor, ocorre uma seletividade dos 

direitos humanos, como cotidianamente se verifica em outros ramos do direito. 

Outro ponto bastante peculiar é as restrições apontadas pelo STF, ocorre que pelo já mencionado 

recurso extraordinário 657.718 apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal se colocou 

inúmeras restrições a utilização do fármaco em fase experimental, e o que foi o propósito deste 

artigo, foi possibilitar o entendimento do direito de tentar como uma excepcionalidade a todos 

esses posicionamentos e garantir a autonomia do paciente em querer utilizar o medicamento da 

forma como bem escolher. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem o viés de trazer à baila o novel instituto do direito de tentar, traçando seu 

comportamento conjuntamente com a efetiva esperança de proporcionar a um grupos de pessoas 

que se encontram com doenças terminais e que justamente não possuem perspectiva de melhores, 

e veem em medicamentos e tratamentos experimentais a tentativa de poderem se reabilitar. 
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                  The present article has the bias of bringing to light the new institute of the right to try, 

to traffic its structure with the hope of finding groups of people who are waiting for it and who 

simply do not have perspective of better, and see in medicines and experimental treatments the 

attempt to rehabilitate. 

 

KEYWORDS 

 right to try, hope, humam rights 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução natural da ferramenta social que é o direito, verifica-se novos institutos que 

começam a surgir através de julgados e de posicionamento legislativos dos estados, com esta 

afirmação verifica-se o surgimento do direito de tentar precipuamente nos Estados Unidos como 

forma de garantir a utilização de medicamentos experimentais, e que possuem probabilidade de 

êxito em pacientes em estado terminal de doenças incuráveis. 

Diante deste quadro inicial, é necessário elencar também a possibilidade de analisar o direito de 

tentar sob um prisma de esperança, para a pessoa que se encontra em estado final de vida, tenha 

minimamente algum momento de alento em tempos de ampla dificuldade emocional em virtude 

do seu quadro debilitado. Neste quadro surge o direito de tentar como uma ramificação dos já 

consagrados Direitos Humanos. 

Posto isso, é necessário entender o conceito de direito de tentar e seu surgimento nos Estados 

Unidos com o “Right to try”, com leis aprovadas pelo congresso americano que retira a 

necessidade de liberação por parte da agência sanitária norte americana de remédios ou 

tratamentos em fases experimentais. Além dessa análise em outros países, é crucial análise do 

comportamento de normas em território brasileiro sobre determinado assunto, e como a ANVISA 

se comporta em relação a esse conteúdo. 
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Por derradeiro ponto, é crucial a análise comportamental do Supremo Tribunal Federal através de 

julgados dessa disciplina, sobretudo no Recurso Extraordinário número 657.518 que em um caso 

prático fixou as regras para utilização de medicamento em pacientes em estado terminal. 

 

5) DEFINIÇÃO DO DIREITO DE TENTAR E A SUA RELAÇÃO COM A 

ESPERENÇA NO PLANO EMOCIONAL DO INDÍVIDUO E SUA EFETIVAZAÇÃO 

COMO DIREITO HUMANO. 

 

O PARALELO DO DIREITO DE TENTAR COM A ESPERANÇA. 

 

O direito de tentar é uma expressão cunhada no Estados Unidos, traduzido de “Right to try” que 

vem recebendo maior utilização nos últimos anos, no qual se refere a leis estaduais, sobretudo nos 

Estados Unidos da América, que permitem a utilização de medicamentos em doentes terminais. 

Este grupo recebe terapias experimentais, que em linha gerais, refere-se a medicamentes não 

liberados pela agência sanitária estadunidense A Food and Drug Administration (FDA).  

Antes de se aprofundar em questões legais e que irão circular todo o contexto do artigo, deve 

analisar o conceito de direito de tentar traçando-se um paralelo com um elemento muito 

importante, qual seja, a esperança. 

O ponto nefrálgico da existência do direito de tentar é o exercício no campo emocional do 

indivíduo, que acredita que realmente o dito medicamento possa curá-lo da enfermidade em 

questão, isto porque não seria crível existir “direito de tentar” caso não há esperança. É importante 

destacar, portanto, que a esperança é elemento objetivo dentro do direito de tentar. 

A palavra esperança, segundo o dicionário, significa a “disposição do espírito que induz a esperar 

a realização de coisa desejada” (CARVALHO; PEIXOTO, 1971, p.432). Mas o termo esperança 

parece ser algo maior que a simples espera da realização da coisa desejada. 

Para destacar a importância da esperança, é destacado a seguir o pensamento de PACHÁ, (2019) 

Apesar das tragédias, no entanto, chegamos ao fim de mais uma volta em torno do Sol e, como 

seres dos ritos e dos símbolos, para não sucumbir ao pessimismo e à indignação que paralisam, 

temos direito de renovar nossos desejos e sonhos 
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 A esperança pode ser vista em vários ramos da vida social da pessoal, pode-se citar inicialmente o 

campo religioso e que de acordo com a Bíblia, a esperança é uma das três virtudes teologais, 

conforme é possível comprovar em 1 Coríntios 13:13: "Assim, permanecem agora estes três: a fé, 

a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor." 

Já no campo social e científico, pode-se citar a forte influência do filosófico Feuerbach697, que 

expressa de maneira bem cristalina o sentido de que a esperança é a “satisfação imediata, absoluta 

e ilimitada de todos os nossos desejos subjetivos”. 

O que se verificou neste ponto, é que embora o direito de tentar seja um novo instituto do direito, 

ele guarda sintonia com o amago pessoal de cada indivíduo em acreditar que o tratamento 

experimental possa resultar em uma melhora do quadro clínico.  

É imperioso ressaltar que a esperança de melhorar esteja também sustentada pela chance efetiva 

de melhora do quadro clínico do indivíduo, de forma mais especifica, com chances reais 

cientificas e demonstradas, isto porque, para a utilização de tal medicamento, o mínimo de 

garantia de êxito deve estar presente, sendo o contrário, não há que se falar em esperança de algo 

que se sabe que não irá gerar resultados satisfatórios. 

 

O DIREITO DE TENTAR E SUA EXISTÊNCIA NO CAMPO DOS DIREITOS 

HUMANOS. 

 

O que se usualmente se estabeleceu chamar de direitos humanos são claramente os direitos 

inerentes à dignidade dos seres humanos. São direitos que estão no nosso interior não porque o 

Estado assim decidiu em razão de suas previsões normativas ou porque nós mesmos assim o 

fizemos através nossos acordos. Por mais que seja óbvio, direitos humanos existem, somente pelo 

fato de existir os seres humanos.  

É oportuno ressaltar que a história dos direitos humanos, pode ser compreendida em 03 fases, 

dividindo-se no direito dos homens nas teorias filosóficas, as declarações de direitos e a 

declaração de 1948. 

 
697 Ludwig Andreas Feuerbach (Landshut, 28 de julho de 1804 — Rechenberg, Nuremberg, 13 de setembro de 1872) 
foi um filósofo alemão. Feuerbach é reconhecido pelo ateísmo humanista e pela influência que o seu pensamento 
exerce sobre Karl Marx. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Landshut
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nuremberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1872
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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De maneira a evitar-se tornar prolixo o presente artigo, será direcionada todo o pensamento para a 

terceira fase dos direitos humanos. Como terceira fase da utilização dos direitos humanos em um 

aspecto macro (universalização dos direitos humanos), pode-se observar a criação da declaração 

dos direitos humanos, no ano de 1948. 

 Frisa-se que esta declaração é considerada universal porque alcança todos os homens 

independente de raça, cor, religião, orientação sexual, etnia, país. 

O surgimento da importante declaração dos direitos humanos foi vital naquele momento, haja 

vista que toda a comunidade global saia e tomava conhecimento das atrocidades ocorridas em 

especial sob o comando hipnótico de Hitler. 

A partir de toda explanação do conceito histórico de direitos humanos é imperioso demonstrar que 

o direito de tentar se encaixar perfeitamente nesta categoria fundamental de direitos, isto por 

inicialmente deve-se pontuar que a condição que o paciente encontra de fragilidade não pode 

servir como mitigação da sua autonomia, em relação ao seu tratamento. 

Retomando-se anteriormente o posicionamento universal dos direitos humanos, há ainda a 

necessidade de ser citada a vasta área que se destina a grupos marginalizados, como povos 

indígenas, refugiados, pobres e doentes que nestes casos recebem um tratamento especial por parte 

da ONU, podendo citar a Declaração e Programa de Ação de Viena que impõem aos Estados a 

obrigação de criar e manter medidas para a proteção dos direitos dos grupos marginalizados 

(UNITES NATIONS, 2017). 

Como pode se verificar, o campo internacional na figura de organismos internacionais se 

posiciona favorável a proteção integral de grupos marginalizados, sendo pacientes em estados 

terminais presentes nestas categorias.  

Sob tal pensamento de indivíduos em estado terminal e a possibilidade de alcançar a manipulação 

de medicamentos em fases experimentais, vale o posicionamento de Andorno (2016) 

Desse modo, os direitos humanos, por meio de normativas e órgãos de monitoramento, conferem 

diferencial tratamento a pessoas que são mais vulneráveis ao abuso ou à discriminação, o que não 

lhes confere uma posição privilegiada, na medida em que o tratamento diferencial objetivo tão 

somente que possam usufruir os mesmos direitos 
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Vale destacar que a própria Constituição Federal em seu art. 5º parágrafo 1º estabelece que as 

normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Porém, não se pode ignorar 

que determinados direitos fundamentais necessitam de complemento legal para conseguirem 

efetivamente cumprirem seus objetivos, conforme pensamento de Novellino (2008). 

É interessante destacar que ausência legislativa não impede o reconhecimento e aplicação do 

direito de tentar no campo interno Brasileiro, tendo em vista o caráter universal dos direitos 

fundamentais, porém é necessário a criação de um ato normativo de maneira latu senso que 

discipline a matéria de maneira cristalina, como ocorre em outros países, sobretudo no precursor 

deste tema, e que será foco de análise no capítulo seguinte, qual seja, Estados Unidos da América. 

 

6) APLICAÇÃO DO “RIGHT TO TRY” NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

AMERICANO. 

 

Nesta esteira de pensamento, vale ressaltar que o estado do Colorado, no período de maio de 2014, 

foi o primeiro estado a permitir através de um texto legal a utilização do medicamento em caráter 

experimental em pessoas com doenças terminais. 

 Frisa-se que antes desta novel lei, haviam julgados permitindo a utilização do medicamento 

nestas hipóteses, porém somente através dessa lei no Colorado o poder legislativo se posicionou 

sobre o assunto de maneira categórica. 

Insta acrescentar que após esse pioneirismo do estado do Colorado, outros 37698 estados tiveram 

criadas lei com redações semelhantes ou estão com processos legislativos em fase final para 

promulgação.  

Por mais que o Estados Unidos seja uma federação, com Estados com grau de subordinação 

reduzido, verifica-se que esse posicionamento se amolda com posicionamento da recente lei 

aprovada pelo Presidente da República Donald Trump. 

A referida lei federal assinada pelo Presidente Trump, torna dispensável a liberação do 

medicamento ou tratamento pela FDA. É importante mencionar que até a promulgação da lei, 

 
698 Alabama, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Flórida, Geórgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,  
Kentucky,  Louisiana,  Maine,  Maryland,  Michigan,  Minnesota,  Mississippi,  Missouri,  Montana,  Nevada,  New  
Hampshire,  Carolina  do  Norte,  Dakota  do  Norte,  Ohio,  Oklahoma,  Oregon,   
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através de uma carta direcionada ao presidente do Congresso, Paul Ryan, a líder democrata Nancy 

Pelosi disse que remover a FDA do processo de aprovação “provavelmente faria mais mal do que 

bem”. 

No que tange a criação de leis nos EUA sob esse mesmo assunto, vale adicionar o pensamento de 

Adriance (2014),  

que aduz em seu artigo que o propósito da lei estadual ao garantir o tratamento experimental para 

paciente terminal vai além de proteger as pessoas que vivem no estado em si, pois o objetivo 

maior é influenciar o maior número de estados e, aos poucos, alcançar um patamar federal de 

garantia a esses medicamentos. 

 

A base jurídica nas redações destas normas, estão no sentido de que somente podem ser prescritas 

para os referidos pacientes, os medicamentos que tenham passado pela fase I.  Esta fase consiste 

na utilização da droga em um pequeno grupo de pessoas voluntárias e sadias. Nesta etapa se 

verifica estabelecer uma segurança na evolução da utilização do fármaco, como por exemplo 

menor dose oferecida e êxito no resultado alcançado. 

 

7) APLICAÇÃO DO DIREITO DE TENTAR NO BRASIL ATRAVÉS DA PORTARIA 

DA ANVISA. 

 

Na questão envolvendo o Estado Brasileiro, verifica-se que não existe no ordenamento jurídico de 

maneira estrita qualquer matéria sobre o assunto. O que se verifica em âmbito nacional de 

similaridade com as leis dos Estados Americanos apresentado no capítulo anterior, é a resolução 

número 38, do ano de 2013 do Ministério da Saúde, realizada pela sua autarquia Anvisa. 

Diante da ausência de leis nesse sentido, será necessário analisar de maneira objetiva a resolução 

ora supracitada para analisar suas peculiaridades no Estado Brasileiro. 

O ponto mais relevante apresentado na resolução 38 da ANVISA é utilização dos medicamentos, e 

sua forma de utilização em decorrência da fase experimental que o fármaco se encontra. 

Vale ressaltar que para acesso ao medicamento de uso expansivo, a substância deverá estar na 

terceira fase de ensaios. Para melhor elucidação do artigo, é retirado do portal da Anvisa, a 

definição de uso expansivo. 
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de acesso de pacientes portadores de doenças raras a medicamentos ainda em desenvolvimento e, 

portanto, sem registro no mundo. Essa condição é aplicada aos estudos já em fase 3 (última etapa 

de testes) e deve beneficiar um grupo de pacientes, com o aval da Anvisa. Portanto, trata-se de um 

pedido de acesso a um produto farmacêutico em desenvolvimento, sem que o paciente faça parte 

do grupo de indivíduos pesquisados.  

 

Em relação ao uso compassivo dos fármacos, sua utilização ocorre em qualquer fase da pesquisa, 

sendo necessário apenas a demonstração através de testes clínicos a segurança e quantidade 

toxicológica para o ser humano. De maneira reiterada, é exposto a seguir de maneira precisa a 

definição, segundo a Anvisa, do que venha a ser a utilização do medicamento de maneira 

compassiva. 

Uso compassivo é caracterizado por ser uma demanda individual. Trata-se da disponibilização de 

medicamento novo promissor, em desenvolvimento, ainda sem registro na Anvisa, destinado ao 

uso pessoal de pacientes não participantes de programa de acesso expandido ou de pesquisa 

clínica. É destinado a portadores de doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem 

alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. Para tanto, é necessário um 

parecer técnico de um médico que ateste que o paciente tem a indicação de uso do medicamento 

 

Urge salientar que o paciente que atender todos os requisitos para a utilização do tratamento de 

maneira compassiva, poderá requerer junto a autoridade sanitária federal, a utilização de tais 

medicamentos. O ponto cerne desta utilização é que as despesas oriundas da utilização destes 

medicamentos são totalmente do paciente. 

A questão trazida no parágrafo anterior, guarda um importante problema, que teve decisão recente 

do Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário número 657.718 e que vai ser 

alvo de questionamentos em capítulos posteriores. Trata-se do pagamento através do SUS 

(Sistema Único de Saúde) para pacientes hipossuficientes que não possuem condições financeiras 

de arcar com o alto custos, em regra, destes medicamentos. 

 

8) O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 657.718 E A POSSIBILIDADE DO 

DIREITO DE TENTAR COMO EXCEÇÃO. 
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Inicialmente deve-se trazer a baila o histórico do caso envolvendo o presente processo, para que 

seja observado a possibilidade de utilização do direito de tentar como instrumento hábil de 

efetivação dos direitos humanos. 

O recurso extraordinário foi interposto por uma senhora em face do Estado de Minas 

Gerais. Ela discordou do acórdão no qual constava o seguinte trecho “se o medicamento 

indicado pelo médico não possui registro na Anvisa, não há como exigir que o Estado o 

forneça, já que proibida a sua comercialização”. 

O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o caso em 2016. Naquele momento, 

o relator, ministro Marco Aurélio, negou provimento ao recurso, ao afirmar que o Estado em 

momento algum está obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência reguladora. 

De maneira diferente, se posicionou o Ilustre Ministro Barroso, ao julgar procedente em parte o 

pedido feito pela recorrente, tendo em vista que naquele momento, o referido fármaco foi 

registrado pela Anvisa e disponibilizado pelo SUS de maneira gratuita.  

De forma lamentosa, o relator do presente processo, julgou extinto o recurso extraordinário em 

decorrência do falecimento da recorrente, não se sabe, a demora jurisdicional ocasionou o 

lamentoso óbito desta senhora, ou melhor, se a liberação do medicamento já tivesse ocorrido 

poderia ter evitado este fim. 

Todavia a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental por entender que está 

presente a repercussão geral. O defensor Gustavo de Almeida Ribeiro pautou seus argumentos, 

tendo em vista que: 

“A matéria transcende o mero interesse das partes, sendo relevante sua análise. Aliás, saúde é 

um bem urgente, pelo que qualquer demora poderá causar o mesmo deslinde ocorrido neste 

caso. (...) Interessa a todos os que necessitam de medicamentos a rápida solução do feito para 

que possam, em havendo resultado favorável, no que acredita a Defensoria Pública, buscar seus 

fármacos de forma mais breve possível.” 

 

De forma reduzida e objetiva, com a retomada da seção, o plenário do STF se posicionou em 

linhas gerais da seguinte forma: (1) Não há possibilidade de concessão judicial de medicamento 

experimental; (2) A ausência de registro proíbe, como regra geral, a dispensa do medicamento 
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por decisão judicial; (3) É possível, excepcionalmente, justificar a concessão judicial de 

medicamentos sem registro sanitário. Os 3 posicionamentos anteriores correspondem aos votos 

dos Ministros no plenário, o que fica visível deste quadro é dificuldade da matéria analisada, no 

qual houve 03 (três) linhas argumentativas diferentes.  

No que tange a excepcionalidade prevista no item três, do parágrafo anterior, para estar 

presente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, deverá o prazo previsto 

na lei 13.411/2016699 ter sido ultrapassado de maneira irrazoável.  

Após o julgamento o plenário decidiu que deve estar presente as 03 (três) hipóteses a seguir, (i) 

a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos 

órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas 

agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no 

Brasil, para o indivíduo ter direito a utilização do fármaco.  

Diante deste cenário, retira-se o seguinte questionamento, seria o direito de tentar, uma causa 

excepcionalíssima para não se analisar os três requisitos analisados anteriormente700, isto 

porque se trata de um dos ramos dos fundamentais Direitos Humanos e se também deveria ser 

de responsabilidade o pagamento de medicamentos de uso expansivo por parte do SUS. 

 

4.2 O DIREITO DE TENTAR COMO EXCEPCIONALIDADE AOS REQUISITOS 

OBJETIVOS DECIDIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

De maneira exaustiva foi explicado o direito de tentar como ferramenta nova no direito 

brasileiro e seu uso não pode ser ignorado face a todos os avanços judiciais internacionais.  

 
699 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras 
providências, e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, para dar transparência e previsibilidade ao 
processo de concessão e renovação de registro de medicamento e de alteração pós-registro. 
700 (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para 
doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 
exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil, para o indivíduo ter direito a utilização 
do fármaco.  
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Para destacar o pensamento anterior, vale citar a Suprema Corte da Colômbia que se também se 

posicionou recentemente sobre o tema, em fevereiro de 2015, referindo se a um “derecho a que 

sea intentado” ou Right to try, considerando este  

 

um direito inerente a dignidade humana, que garante o acesso a todas as possibilidades científicas 

existente, inclusive as de caráter experimental, para casos extremos em que parece não haver outra 

escolha, que de recuperação ou impedir a morte iminente do paciente. Seu âmbito estende-se, 

mutatis mutandis, ao caso de pacientes em estado vegetativo persistente ou conciência mínima.701 

 

É nítido portanto uma preocupação dos países com o tema em questão, e devido ao 

posicionamento progressista do poder legislativo norte americano, bem como a Suprema Corte 

da Colômbia se precisa rever o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em questões 

dessa complexidade. 

 Nesta mesma seara de pensamentos, entender o “direito de tentar” como forma de direitos 

humanos garante ao plenário do STF e ao poder legislativo a possibilidade de efetivação de 

normas que estão sendo utilizadas em todo o mundo para esperança e consequentemente a vida. 

Ainda nesse contexto a utilização do termo “direitos humanos” foi utilizado no item 1.2 do 

presente artigo de maneira proposital, tendo em vista o caráter universalíssimo dessa matéria 

sendo crucial trazer à baila o pensamento categórico de Canotilho (1993). 

A expressão “direitos humanos” e direitos fundamentais” são frequentemente, utilizadas como 

sinônimos. Segundo a sua origem e significado poderíamos distinga-las da seguinte maneira: 

Direitos Humanos são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 

jusnaturalista-universalista), direitos fundamentais são direitos humanos, jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos humanos 

arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intertemporal e 

universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem 

jurídica concreta. 

 

 
701 Sentencia T- 057/15. Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t- 057 - 15.html. Acesso 
em: 05 maio 2019. 
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Há necessidade de considerar o direito de tentar um direito humano, e consequentemente a 

excepcionalidade em virtude desse caráter humanitário em contraponto as regras fixadas pelo 

STF no Recurso Extraordinário supracitado anteriormente, isso porque está presente inclusive o 

principio a vida, conforme o preciso posicionamento de Alburqueque (2016) 

O direito à vida, integrante  peremptório  dos  Direitos  Humanos  dos  Pacientes,  está 

intrinsicamente  ligado  com  a  segurança e  o  direito  do  paciente  aos  cuidados  em  saúde  de 

emergência.  Assim, a  segurança  do  paciente  deve  ser  a  primeira  preocupação  dos  pacientes,  

familiares  e  profissionais  de  saúde,  pois  há  que  se  impedir  que  danos  evitáveis  ocorram  

ao  paciente,  principalmente  a  sua  morte,  em  decorrência  dos  cuidados  e saúde. 

 

4.2 O DIREITO A SAÚDE COMO FATOR FAVORÁVEL A UTILIZAÇÃO DO DIREITO 

DE TENTAR PARA COMPELIR O SUS DE REALIZAR O CUSTEIO DE 

MEDICAMENTOS EM FASE EXPERIMENTAL QUE SERÃO UTILIZADOS DE 

MANEIRA COMPASSIVA. 

 

Do ponto inicial têm se a necessidade de conceituar o que vêm a ser saúde, para em momento 

posterior compreender o que seja efetivamente o direito a saúde. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de perfeito 

bem-estar físico, mental e social. 

Uma das formas de traçar o real significado de saúde partiu do filósofo americano Cristopher 

Boorse. Com base em uma epistemologia naturalista, Boorse cria um significado negativo da 

saúde, acrescentando também como ausência de doença: “A saúde de um organismo consiste no 

desempenho da função natural de cada parte” (Boorse apud Almeida Filho & Jucá, 2002: 881). 

De forma mais moderna, inúmeros pensadores têm criticado a conceituação negativa de saúde. 

Para Almeida Filho e Andrade (2003: 101), “em uma perspectiva rigorosamente clínica (...) a 

saúde não é o oposto lógico da doença e, por isso, não poderá de modo algum ser definido como 

‘ausência de doença’. (...) os estados individuais de saúde não são excludentes vis a vis a 

ocorrência de doença”. 

Após a análise do conceito analítico de saúde, vale permear o campo do direito à saúde, que pode 

ser entendido como o acesso do indivíduo a meios que garantem bem-estar físico, mental e social.  
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Note-se que esse acesso do indivíduo a saúde possui uma importância absoluta, o que pode ser 

verificado em casos quando é necessário a utilização de derivados da cannabis, que é 

expressamente vetado por portarias da Anvisa, sob pena de incorrer em delito de tráfico, artigo 33 

da lei 11.343/2006, caso não possua a outorga judicial.  

Assim sendo, é cristalino que o direito a saúde está presente no Sistema Único de Saúde, sendo 

inviável, pensar a contrário sensu, a problemática ocorre quando é necessário que qualquer 

tratamento ou medicamento seja anteriormente incorporado pelo SUS, através da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).702 

Diante da problemática trazida, deve analisar a questão pautando-se na teoria que assevera que os 

direitos fundamentais fornecem ao indivíduo posição privilegiada em face do Estado. Assim 

sendo, os direitos fundamentais são divididos em 03 (três) grupos: Os direitos de defesa, direitos 

de participação e direitos prestacionais.  

Para elucidação, interessante analisar a questão sob o prisma dos direitos fundamentais na sua 

modalidade prestacional e para isso vale ser citado o pensamento de Novelino (2008, p. 223). 

Possuem um caráter essencialmente positivo, impondo ao Estado o dever de agir. Objetivam a 

realização de condutas ativas por parte dos poderes públicos, seja para a proteção de certos bens 

jurídicos contra terceiros, seja para a promoção ou garantia das condições de fruição desses bens. 

Englobam o direito a prestação materiais e jurídicas”. (NOVELINO, 2008, p. 223). 

 

Extraindo a premissa do autor anterior, e analisando a questão tendo em vista o já mencionado 

caráter fundamental do direito de tentar como instrumento válido, fica nítido o direito do paciente 

em face do estado de receber a prestação material, neste caso de forma médica para efetuar de 

maneira real o direito a saúde. 

 

4-CONCLUSÃO 

 

 
702 criada pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 , que dispõe sobre a assistência terapêutica e a  incorporação de  
tecnologia  em  saúde  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  é  um Órgão  colegiado  de  caráter  
permanente,  integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, tem por objetivo assessorar o Ministério nas 
atribuições  relativas  à  incorporação,  exclusão  ou  alteração  pelo  SUS  de  tecnologias  em  saúde,  bem  como  na  
constituição  ou  alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 
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Observou-se inicialmente com o presente artigo, a crucial importância de se analisar o novíssimo 

direito de tentar sob o prisma da esperança das pessoas que se encontram em estado terminal, 

devido a doenças no qual a medicina encontra barreiras cientificas, tendo somente medicamentos 

em fases experimentais. 

A partir desse ponto surge o “direito de tentar” com raízes nos Estados Unidos, que já possuía em 

julgados anteriores a previsão deste “direito”, porém conta também com avanços reais no que 

tange atos legislativos espelhados em lei aprovados por estados americanos e no senado. 

É salutar também adentrar com o direito de tentar no campo dos direitos humanos, com eficácia 

universal e inviolável. 

É imperioso, por ser o foco do trabalho detalhar o funcionamento prático do “direito de tentar” no 

campo de estudo no Brasil, sobretudo através da única matéria normativa do assunto, qual seja, 

resolução número 38 da Anvisa que disciplina a matéria.  

Frisa-se que essa resolução encontra pontos amplamente inconstitucionais, como por exemplo a 

cobrança para os pacientes dos fármacos que utilizarão de maneira compassiva, ou seja, somente 

com a aprovação na fase 01 e que deverá ser realizada a suas expensas, e que conforme decidido 

no RExt número 657.718 o poder público não poderá pagar na figura do SUS medicamentos que 

estejam em fase final e que não tenham sido liberados pela Anvisa.  

Este posicionamento é de um grau elevado de “maquevialidade”, isto porque torna o individuo 

abastado financeiramente um potencial e consumidor do direito de tentar e torna a pessoa 

hipossuficiente um marginalizado desse novo direito, ou melhor, ocorre uma seletividade dos 

direitos humanos, como cotidianamente se verifica em outros ramos do direito. 

Outro ponto bastante peculiar é as restrições apontadas pelo STF, ocorre que pelo já mencionado 

recurso extraordinário 657.718 apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal se colocou 

inúmeras restrições a utilização do fármaco em fase experimental, e o que foi o propósito deste 

artigo, foi possibilitar o entendimento do direito de tentar como uma excepcionalidade a todos 

esses posicionamentos e garantir a autonomia do paciente em querer utilizar o medicamento da 

forma como bem escolher. 
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O TRÁFICO DE PESSOAS SOB A ÓTICA DA LEI 13.344 E SUA 

MULTIDISCIPLINARIDADE 

 

Natália Marques de Mello703 

 

RESUMO 

Este presente trabalho analisa a lei 13.344 também chamada de Lei de Tráfico de Pessoas, bem 

como sua relação com outros diplomas legais expondo assim a multidisciplinaridade da mesma, e 

a importância do assunto para a nossa sociedade. Demostrando o que é o Tráfico de Pessoas, como 

é cometido, como será feito o atendimento as traficadas (os) e a punição aos traficantes. Outro 

ponto de suma importância no decorrer do trabalho e da repressão ao Tráfico de Pessoas são as 

diretrizes e princípios inerentes a constituição e a exposição da lei. Posteriormente é exposto a 

relação da lei do Tráfico de Pessoas com outras leis, visando expor a sua importância e 

periculosidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
703 Advogada, cursando Especialização em Direito Publico. 
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O presente trabalho é uma proposta de estudo da Lei do Tráfico de Pessoa e a sua 

multidisciplinaridade, como forma de trazer à tona a discursão desse crime que é bastante 

praticado e, porém, pouco falado, tanto por nós operadores do direito quanto pela grande mídia. 

Será estudada especialmente a relação da referida lei com outros diplomas legais embasando a 

importância do assunto. 

Tráfico de Pessoas entrou em nosso Ordenamento Jurídico por meio do Decreto 5.017, em 2004, 

vindo então a ratificar o Protocolo de Palermo, a partir deste fato o pais passou a adotar outras 

medidas para o combate do crime. A referida lei criou um tipo penal, suprimindo o que 

anteriormente era previsto no Código Penal, sob a forma do artigo 149-A do Código Penal, onde 

são expostos os núcleos do crime, as finalidades do mesmo, pena, causas de aumento e diminuição 

da mesma.  

 Veremos também quais são os princípios e diretrizes aplicadas e a serem seguidos no caso, às 

maneiras de prevenção, repressão, tratamento e acolhimento às vítimas e a punição aos traficantes. 

Além disso, será exposta a multidisciplinaridade da lei bem como que suas problemáticas. 

O legislador ao editar a lei 13.344 foi bastante cauteloso, e preocupado com esse crime tão brutal. 

Crime que deixa de lado toda e qualquer dignidade do ser humano, ao achar que o outro possa ser 

traficado, escravizado, ou mesmo servir de mercancia. Se achar no direito de cometer isso com o 

próximo, tirando do cidadão de bem a sua dignidade, sendo isso gravíssimo, algo que em nossa 

sociedade deveria ser repugnante.  

  Os julgadores e os profissionais responsáveis pelas investigações, normalmente não 

conseguem “enxergar” que em determinado caso concreto seja uma relação de Tráfico de Pessoas, 

por diversos motivos como não ter uma visão apurada deste crime, como identificar as “redes”, 

traçar rotas e caminhos para uma efetiva repressão, visto que os traficantes são ardilosos, percebe-

se na importância que a lei dá à investigação, fornecendo assim todos os meios possíveis para tal. 

 O Tráfico de Pessoas é um crime contra a liberdade individual do ser humano, se relaciona 

diretamente ao princípio da Dignidade das Pessoa Humana, tutelado pela nossa Constituição no 

artigo 1º, § III. Pratica essa comum desde aproximadamente o Século XXI, na época muito 

utilizada para mão de obra escrava, visando sempre o lucro financeiro. E em contrapartida os 

vitimados se renunciam por conta do sustento básico de si e de sua família. 
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 Atividade que atravessou gerações e continua sendo praticada em nossos dias, com 

diversas finalidades, situação que deveria nos causar extrema dor e compaixão e em nossa 

sociedade, visto que ela se encontra em extrema ignorância do tema, contrapondo-se ao 

capitalismo exacerbado e o egocentrismo do traficante. Geralmente pessoas que vivem situação de 

extrema pobreza, sem qualquer perspectiva, são engodadas e tornam-se vítimas. 

 Este estudo classifica-se como teórico, descritivo, com abordagem qualitativa a respeito do 

tema estabelecido. Para obtenção das referências bibliográficas foram utilizadas pesquisas 

documentais a Relatórios Oficiais elaborados pelo Governo, periódicos, livros. 

 

 

2. TRÁFICO DE PESSOAS 

 

Antes de adentrarmos no tipo penal 149- A, iremos discorrer sobre o histórico e todas as 

particularidades do Crime Tráfico de Pessoas. 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 

 

Em 12 de Março de 2004, o Brasil ratificou o Protocolo de Palermo, instrumento internacional de 

combate e repressão ao Tráfico de Pessoas. Materializou-se por meio do Decreto nº 5.017 de 12 de 

março de 2004, oficialmente conhecido como: Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças 

 No mesmo ano o então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva promulgou a 

Convenção Das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, por meio do Decreto 

5.015 de 12 de março de 2004.  O Tráfico de Pessoas foi inserido em nosso Ordenamento Jurídico 

sob os artigos 231 e 231-A no Decreto Lei -2.848 (Código Penal) com as tipificações “Tráfico 

Interno de Pessoas” e “Tráfico interno de Pessoas para fim de exploração sexual”. Ficando em 

vigor até outubro de 2016 
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Tempos depois, em 08 de janeiro de 2008 foi aprovado o Plano de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, com principal objetivo prevenir e reprimir o crime, baseado nos conceitos aceitos e 

difundidos internacionalmente que está presente no Protocolo de Palermo. Contudo em outubro de 

2016 O presidente Michel Temer, sancionou a lei 13.344 que dispõe sobre o Tráfico de Pessoas 

cometido no território nacional contra vitima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vitima 

brasileira. Dispondo assim os princípios, diretrizes, prevenção e repressão. 

  A referida lei trouxe bastantes inovações para nossa legislação, modificou o Código Penal, 

o desenvolvimento processual com base no Código de Processo Penal704, autoriza a utilização 

Subsidiária da Lei de Organização Criminosa705, modifica a Lei de Imigração706 casos esses que 

veremos mais à frente. 

 

2.2 O TIPO PENAL 

 

   Antes de falarmos sobre as particularidades do artigo 149- A do Código Penal, veremos o 

que o Protocolo de Palermo707 diz no artigo 3 alínea a: 

A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas 

de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 

ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa 

que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 

serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos;. 

 

Com base em tal significado o legislador brasileiro, inseriu no Código Penal o seguinte tipo: 

                          Tráfico de Pessoas 

 
704  Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1941. Decreto Lei 3.689/1941 
705  Brasília, 2 de agosto de 2013. Lei 12.850/2013 
706 Lei 6.815/1980, revogada pela lei Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017. 
707   BRASIL. Decreto-lei nº 5.017/2004 de 12de março de 2004.  
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Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, 

mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:  

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  

IV - adoção ilegal; ou  

V - exploração sexual.  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  

§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se:  

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de 

exercê-las;  

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;  

III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, 

de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de 

emprego, cargo ou função; ou  

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.  

§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar organização 

criminosa.  

 

Preliminarmente cabe ressaltar como forma de uma mudança de visão quanto ao tráfico de 

Pessoas, com a preocupação do Legislador em mudar o tipo penal de capitulo, anteriormente os 

artigos referentes ao tráfico faziam parte do Título VI “Dos crimes contra a dignidade sexual”, 

Capítulo V “do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma 

de exploração sexual 708. Já na nova legislação passa a estar no Capítulo VI “Dos Crimes contra a 

liberdade Individual”. Seção I “Dos Crimes contra a Liberdade Pessoal”. 

 Ponto de suma importância, pois anteriormente o Tráfico de Pessoas era taxado como um 

apenas com a finalidade sexual, contudo com o passar do tempo e de acordo com os casos que 

ocorreram chegou-se à conclusão que era mais prudente que no tipo penal se enquadrassem outras 

formas e finalidades. 

 
708  Redação dada pela Lei 12.015/09 Brasília, 7  de  agosto  de 2009.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art149a
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A análise do Tipo Penal 149-A do Código Penal se baseia em três pilares: Conduta, Meio e 

Finalidade, quanto à conduta, os núcleos do crime são: Agenciar, Aliciar, Recrutar, Transportar, 

Transferir, Comprar, Alojar ou Acomodar pessoa. Agenciar é servir de agente para tal coisa, fazer 

negócios, trabalho, Aliciar709 tem o sentido de atrair, instigar, seduzir. Já recrutar é um parecido 

com aliciar, porém é mais voltado para a reunião das vítimas. Transportar, conduzir levar as 

vítimas, nacional ou internacionalmente. 

 Já os meios para que o crime possa ser praticado devem conter em sua prática grave 

ameaça, violência, coação, fraude e abuso.  Para o Supremo Tribunal de Justiça710 a “Grave 

ameaça é o constrangimento ou intimidação provocada na vítima (...) Trata-se de um Elemento 

Subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar no caso Concreto”. 

 No caso do Tráfico de Pessoas ocorre além de uma promessa atrativa, há uma ameaça feita 

pelo agente a vítima, ao prometer a si ou a outro de sua família algum mal, fazendo com que seu 

psicológico seja abalado. Violência são agressões físicas feitas à vítima Traficada. O Código Civil 
711em seu artigo 151 aduz “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta 

ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos 

seus bens. ” 

 Ou seja, a coação no Crime de Tráfico de Pessoas se funda no temor baseado na 

intimidação psicológica ou violência física. Fraude é o modo mais corriqueiro de se atrair vítimas, 

onde ocorre a ilusão com falsas promessas, que os agentes se utilizam meios bastante ardilosos, 

comumente se aproveita da vulnerabilidade da vítima. Ou seja, moradores de comunidades 

carentes, vivendo em situação de miséria, marginalizados, profissionais do sexo entre outros, ao 

ouvir tais promessas, acreditam por ser a solução para todos os problemas. O abuso no crime de 

tráfico de pessoas ocorre quando um superior exerce o poder sobre o vulnerável, seja os pais, o 

cafetão e etc. 

 O crime do Tráfico de Pessoas é cometido para diversas finalidades. Como veremos a 

seguir o primeiro deles é a Remoção de Órgãos, tecidos ou partes do Corpo, também chamado, 

tráfico de Órgãos, é um assunto bem delicado e bastante perigoso. Por ser tratar de algo altamente 

lucrativo, acabou por se tornar um “mercado negro” que infelizmente aumenta a cada instante. Até 

 
709 O CNJ em seus relatórios em anexos expõe as características e perfis dos aliciadores. 
710 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus 117.819 MG 
711 Brasília, 10 de janeiro de 2002. Lei 10.406/2002 
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mesmo por conta de toda a burocracia, diga se de passagem necessária para se ter acesso a um 

órgão .O que acaba por tornar essa via clandestina a última solução diante do desespero da 

necessidade de um órgão. 

 É disciplinado pela lei 9.434/97, onde se permite a retirada em vida ou post mortem de 

tecidos, órgãos ou partes do corpo humano com fins de transplante e tratamento. Porém de acordo 

com o artigo 3º tal retirada só é possível após diagnóstico de morte encefálica constatada e 

registrada por dois médicos que não façam parte da equipe de remoção e transplante. 

 E se, em vida, só é permitido à disposição de órgãos para parentes consanguíneos até o 

quarto grau, ou para qualquer um mediante autorização judicial. Porém só é permitido se órgãos 

duplos, tecidos ou partes que não ofereçam riscos a integridade e funções vitais712 O artigo 149-A 

do CP ao tratar desse assunto se refere à pessoa viva, ou seja, a vítima é submetida ao Tráfico 

mediante os requisitos descritos no caput. Tal descumprimento de preceitos ditos em lei se 

configura crime tipificado no artigo 14 da lei 9.434/97, Tendo sua pena variável de acordo com as 

circunstâncias e consequências.  

 Outra finalidade e bem comum, atualmente se tornou a maior delas é submetê-la a trabalho 

em condições análogas à de escravo, o artigo 149 do Código Penal disciplina o que é condição 

análoga de escravo, sendo trabalhos forçados, jornada exaustiva de trabalho, a condições 

degradantes de trabalho, restrição por qualquer meio, de sua locomoção em virtude de dívida 

contraída com o empregador ou preposto. A Declaração Universal Dos Direitos do Homem713 em 

seu artigo 4º dispõe: “Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico 

de escravos serão proibidos em todas as suas formas. ”. 

 Segundo o último Relatório da ONU, é considerada a segunda maior causa do Tráfico 

Humano. No Brasil e em todo o mundo o trabalho escravo tem sido alvo de nossa atenção, tanto 

nos grandes centros, como no interior do país. Há grupos se levantando em uma tentativa de um 

boicote a empresas que cometem tal crime, muitas dessas, grifes marcas renomadas e de alcance 

mundial. 

 
712  Brasília, 4 de fevereiro de 1997. Art 9§3 Lei 9.434/97 
713 Adotada e proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948 
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 Segundo o mesmo relatório elaborado em 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, foram 

resgatados cerca de 2089 trabalhadores brasileiros em situação de escravidão, e cerca de 278 

estrangeiros maioria de descendência bolivariana 714 

 Outra finalidade e até parecida com a acima descrita é submissão a qualquer tipo de 

servidão. O instituto da Servidão não tem correspondência legal em nossa legislação penal, sendo 

encontrada apenas na Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura715que em seu artigo 

7º expõe:  

    a)Escravidão", tal como foi definida na Convenção sobre a Escravidão de 1926, é o estado ou a 

condição de um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito 

de propriedade e "escravo" é o indivíduo em tal estado ou condição; 

    b) "Pessoa de condição servil" é a que se encontra no estado ou condição que resulta de alguma 

das instituições ou práticas mencionadas no artigo primeiro da presente Convenção; 

   c) "Tráfico de escravos" significa e compreende todo ato de captura, aquisição ou cessão de uma 

pessoa com a intenção de escravizá-lo; todo ato de um escravo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato 

de cessão por venda ou troca, de uma pessoa adquirida para ser vendida ou trocada, assim como, 

em geral todo ato de comércio ou transporte de escravos, seja qual for o meio de transporte 

empregado.. 

   

 Já a Adoção Ilegal, é baseada na lei 12.010/09, onde discorre sobre métodos, disposições e 

acima de tudo a garantia da Dignidade inerente a pessoa humana. No caso de adoção de menores, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente716·, onde é disciplinada até mesmo a adoção internacional. 

Criminaliza condutas que supostamente poderia facilitar uma adoção ilegal, como descrito nos 

artigos 237 e 238.  

 Estabelece ainda Critérios a serem cumpridos como o Estágio de convivência, com 

reavaliação a cada 06 meses de forma Inter profissional e interdisciplinar717·. E entre outras 

formas assistenciais. Porém todo esse complexo processo desde a habilitação até a adoção é 

extremante longo e desgastante, muitos desistes e decidem burlar todo o Sistema e alegar 

 
714 Relatório Em Anexo 
715 Brasilia. Decreto nº 58.563/66 de 1º de Junho de 1966 
716 Brasilia. Lei nº8.069/1990 de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências 
717 Artigo 19§1 Lei nº8.069/1990.  
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ilegalmente. Há também a adoção de adultos, maiores de idade, que no caso do Tráfico de 

Pessoas, é bem exemplificado pelo Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto718 quando 

descrevem:  

Destacamos novamente que o tipo não impede o tráfico de maiores de idade com a finalidade de 

adoção ilegal. Como exemplo, podemos citar a hipótese em que alguém, titularde valioso 

patrimônio, seja pelo agente acolhido, mediante abuso, para ser forçado a adotar o mesmo agente, 

que futuramente se beneficiará da herança. Neste caso, a adoção – que evidentemente deve ser 

voluntária – seria ilegal, bastante, portanto para caracterizar a finalidade especial. 

   

 Outra motivação para o tipo penal 149-A é a Exploração Sexual, comprovadamente a 

maior finalidade do Tráfico de Pessoas, onde a vítima é levada com o intuito de ser 

comercializadas sexualmente, se baseia no abuso e na mercantilização do corpo de outrem. Com 

base em um produto altamente rendável, o prazer. Mercado esse bem antigo há quem diga que a 

profissão, mais antiga do mundo. Em alguns países já existe a regulamentação para a profissão, 

porém no nosso não, sendo adotado então o Sistema Abolicionista, ou seja, o exercício da 

prostituição em si não é punido, apenas é considerado imoral. Só há incidência de crime a quem 

tirar proveito da prostituição alheia.719 

  De acordo com a última Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes 

para fins de exploração sexual comercial no Brasil,720 a exploração sexual se dá pela prostituição 

tradicional, tráfico para fins sexuais, turismo sexual, da pornografia convencional e via internet e 

pelo abuso sexual. A maioria das vítimas tem idade de 12 a 18 anos, afro descendente e de várias 

classes sociais.  

 O crime do Tráfico de Pessoas é doutrinariamente chamado de crime comum, por poder 

ser praticado por qualquer um, e cometido contra qualquer um. Porém o §1º, Inciso I traz a 

agravante se o crime for cometido por funcionário público. O crime é consumado quando 

praticado qualquer um dos núcleos descrito no caput do artigo, independente se o inter criminis, 

foi percorrido até o exaurimento. 

 
718 CUNHA,Rogério Sanches;PINTO,Ronaldo Batista ,Tráfico de Pessoas:Lei 13.344/2016. 
Salvador;JusPodivm,2016. Fls 148 
719 Se exploração da Prostituição de Criança ou Adolescente: Artigo 218-B do Codigo Penal, se de Adultos art 228 do 
referido Diploma. 
720 PESTRAF (2013) Em anexo 
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 Existe ainda a possibilidade de crime permanente, onde é admitido o flagrante a qualquer 

hora. Não existindo ainda a possibilidade de absorção de uma figura penal por outra, ocorre então 

o Concurso Material.721 

 A pena para o crime do Tráfico de Pessoas será aumentada de um terço até a metade se o 

crime cometido por Funcionário Público722 no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-

las. Ou se for Cometido Contra Criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, segundo 

a lei 8.069/90 no artigo 2º, é considerada criança pessoa até 12 anos de idade, e adolescente aquele 

entre 12 a 18 anos. Já a pessoa idosa é qualificada na lei 10.741/03 sendo considerada com idade 

igual ou superior a 60 anos. Deficiência é toda perda ou anormalidade de estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade, De acordo com artigo 3º da lei 13. 

146/15. 

 Tem ainda a majorante de um terço até a metade, se o agente se prevalecer de relações de 

parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade 

ou de superioridade hierárquica, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou se a 

vítima for retirada do território nacional, caso chamado de Tráfico Internacional de Pessoas, o 

onde a vítima é levada para fora do pais. Contudo não houve a mesma proteção para a vítima 

quando a vítima quando ela é trazida do exterior, sendo considerada então uma lacuna no referido 

diploma. Se configurado Tráfico transnacional, a competência para Julgamento é da Justiça 

Federal. 

Há também as causas de Diminuição de Pena o § 2 do artigo 149- A do Código Penal disciplina: 

“A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar organização 

criminosa. ” Visto isso, para que o Criminoso possa se valer da minorante deverá obrigatoriamente 

preencher os dois requisitos, a primariedade e não participação de organização criminosa. 

  O bem jurídico tutelado no caso, em suma, se protege a liberdade da vítima, sua vida e 

integridade física, em consoante com os Princípios Constitucionais. Os Núcleos, agenciar, aliciar, 

recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pressupõe um comportamento 

comissivo do Agente, ou seja, uma atividade concreta por parte do agente. Porém se gozar de 

status de garantidor sua conduta será omissiva. 

 
721BRASIL. Código Penal. Artigo 69  
722 BRASIL. Código Penal. Artigo 327 caput 
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Para o Crime do Tráfico de Pessoas a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8(oito) anos, e multa. 

Ressalvadas as respectivas causas de aumento e diminuição de pena como já expostas acima. Ação 

Penal é de iniciativa Pública e Incondicionada, ou seja, não existe qualquer condição para que o 

Ministério Público não dê início à ação Penal. Em regra, a competência será da Justiça Estadual, 

porém se a vítima for para o exterior ou for trazida de lá, sendo caracterizado Tráfico 

transnacional, a competência será da Justiça Federal723. 

O artigo 12 da Lei do Tráfico de Pessoas modificou a redação do inciso V do artigo 83 do Código 

Penal, passando a vigorar com a seguinte redação. 

Cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado 

não for reincidente especifico em crimes dessa natureza. 

 

Logo, se o agente condenado não for reincidente específico724, terá livramento condicional após o 

cumprimento de mais de dois terços de pena. 

O crime de Tráfico de Pessoas era tutelado pelo Código Penal nos artigos 231 e 231-A, ora 

revogado pela lei 13.344. De acordo com o Princípio da Continuidade Normativo típica, para os 

que praticaram o delito de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual e tráfico 

interno de pessoa para fim de exploração sexual, deverão responder pelas penas de seus 

respectivos delitos. Visto que o crime do Tráfico de Pessoas (Artigo 149-A) tem a pena in 

abstrato superior aquelas, sendo aplicada então a lei mais benéfica. 

 

3. POLÍTICAS E PROGRAMAS AO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

A lei 13.344, ao ser elaborado contou com ajuda de diversos setores para cooperarem entre si 

fazendo com o que o combate, repressão e o apoio se tornassem o mais eficaz possível. 

 

3.1. PRINCÍPIOS INERENTES AO TRÁFICO DE PESSOAS  

 

 
723 BRASIL. Constituição (1988). Artigos 144 §1 I, c/c art 109, V I 
724 BRASIL. Código Penal. Artigos 63 e 34  
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Antes de qualquer análise a princípios, deve se falar sobre o principal deles A Dignidade da 

Pessoa Humana, tutelado em nossa carta magna no artigo 1º §3, com status de clausula pétrea e 

fundamento na República Federativa do Brasil. Sendo considerado um direito inerente à existência 

humana, estendido a todos e irrenunciável. Dito isto, todas as normas jurídicas devem ser 

interpretadas no sentido de garantir o mínimo dos direitos existenciais ao cidadão, para que o 

mesmo possa ter sua vida com dignidade. 

 Porém o que vemos no delito em tela, é que uma boa parte dos traficados se submete a 

determinadas situações e basicamente renunciam a sua dignidade. Visto que a situação que viviam 

era infinitamente pior. Fazendo com que os mesmos preferissem continuar naquela situação 

degradante e humilhante, a voltar de onde foi retirado, pois vivia em situação pior. 

Ainda prevê o legislador outros princípios como a promoção e garantia da cidadania e dos direitos 

humanos, universalidade725, indivisibilidade e interdependência, não descriminação726 em seus 

mais variados tipos, transversalidade de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, 

procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas. Atenção integral Às vítimas diretas e 

indiretas727, proteção nacional da criança e do adolescente728,Todos listados no artigo 2º da 

referida lei. 

 

 

 

3.2-DIRETRIZES PARA O COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS  

 

 Segundo o dicionário Michaelis729 DIRETRIZ quer dizer: “Linha segundo a qual se traça 

um plano de qualquer caminho. ” Ou seja, os ideais em que o legislador previu na elaboração da 

lei 13.344, veremos então como exemplo o fortalecimento do Pacto Federativo, por meio da ação 

conjunta e articulada das esferas de governo no Âmbito das respectivas competências. O 

Federalismo, como forma de estado é previsto no preâmbulo e no Artigo 1º de nossa carta magna, 

 
725 II Conferência internacional de Direitos Humanos (Viena -1993), Artigo 32  
726 BRASIL. Constituição (1988), Artigo 5º Caput. 
727 Direta se refere a real vítima do crime, indireta são os filhos e parentes próximos. 
728 BRASIL. Constituição (1988), Artigo 227. 
729 Dicionário Michaellis, editora Melhoramentos, 2017. 
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“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: ” 

 Também no artigo 60§4, inciso I do referido diploma com status de cláusula Pétrea: “A 

Constituição poderá ser emendada mediante proposta... Não será objeto de deliberação a proposta 

de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; ”. Já no artigo 18 caput diz: “A 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. ”. 

 Diante disso, o Tráfico de Pessoas será enfrentado primordialmente com base na 

cooperação entre os entes federativos, por meio de ações articuladas e harmônicas entre si, para 

que assim possa atingir o principal objetivo. Caso que acaba se tornando difícil, por conta de uma 

maior descentralização, fazendo com o que o controle de uma maneira geral fique fragilizado. No 

caso em tela, o tráfico em sua maioria das vezes se dá por meio de “redes”, ou seja, ações 

arquitetadas por meio dos traficantes para então percorrer todo o inter criminis. Sendo assim a 

repressão terá que obrigatoriamente se dar por meio de “redes”, porém as mesmas precisam de 

uma integração de vários órgãos e muita das vezes em critérios de poucas horas. 

 Outra diretriz a ser seguida no combate ao Tráfico de Pessoas é a articulação com 

organizações governamentais e não governamentais nacionais e estrangeiros tende suma 

importância, pois de acordo com o relatório nacional, o tráfico, por variadas vezes envolve 

personagens internacionais, com isso, o Governo Brasileiro necessita de cooperadores 

internacionais730.  Os principais deles são a UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crime), ICMPT (International Centre for Migration Policy Development), OIT (Organização 

Internacional do Trabalho). 

Há também o Incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das 

entidades de classe ou profissionais na discussão das políticas sobre tráfico de pessoas. Assim 

como Estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as esferas de 

governo e organizações da sociedade civil, gestão integrada para coordenação da política e dos 

Planos Nacionais de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Como já exposto anteriormente à ação conjunta de diversos entes, é extremamente importante, 

com isso foi elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, da Secretaria 
 

730 Disponível em http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/cooperacao-tecnica-internacional. Acesso 
em 25 de agosto de 2017 



 

519 
 

de Direitos Humanos (SDH) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) a Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Sendo instituído pelo Decreto 5.948, de 26 de 

outubro de 2006,  

 Decreto esse que serviu de base para o posterior Decreto 6.347, de 8 de Janeiro de 2008 que 

lançou o I Plano Nacional de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas (2008-2011), estabelecendo 

cerca de 100 metas, distribuída em Diversas prioridades.731 Posteriormente em 2011, por meio do 

Decreto nº 7.901 de 4 de Fevereiro de 2013, foi instituído a Coordenação Tripartide , o 

CONATRAP( Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), e o II Plano Nacional 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas(2013-2016), foi aprovado mediante a Portaria 

Interministerial nº 634, de 25 de Fevereiro de 2013,composto por 115 metas e 14 atividades, por 

12 ministérios e 25 órgãos Federais 

 Atualmente em parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), está se estudando um novo Plano que ficará em 

vigor pelos próximos anos, com um grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do 

Plano composto por 12 ministérios, totalizando 25 órgãos.732 

 Outra diretriz importante é o fortalecimento da atuação em áreas ou região de maior incidência do 

delito, como fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e ferroviárias. Ponto de 

bastante dificuldade e preocupação, pois nosso país tem dimensão continental, com 

aproximadamente 15 mil km de fronteira seca fazendo divisas com outros países, e 7 mil km de 

fronteiras marítimas. A Constituição no artigo 144§1, III, institui a Polícia Federal como 

legitimada para exercer função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, já no §2, do 

referido artigo, cabe a Polícia Rodoviária Federal fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias 

federais. Em conjunto com a ação das Policias civil e militar, fazendo com que o Tráfico de 

Pessoas seja melhor combatido. 

  Há também a Estímulo à cooperação internacional que para Fábio Ramazzini Bechara733,  

 
731 Relátorio do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
732  Disponivel em  http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/05/governo-abre-consulta-publica-sobre-trafico-
de-pessoas , Acesso em 28 de Agosto de 2017  
733  BECHARA, Fábio Ramazzini, Cooperação Jurídica Internacional em matéria Penal: Eficácia da prova produzida 
no exterior, São Paulo: Saraiva 2011, p.42 
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Cooperação internacional pode ser definida como o conjunto de atos que regulamenta o 

relacionamento entre dois estados ou mais, ou mais ainda entre os estados e tribunais 

internacionais, tendo em vista a necessidade gera a partir das limitações territoriais de soberania.  

 

 Incentivo a realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento. Preservação do sigilo734 

dos procedimentos administrativos e judiciais, nos termos da lei, em regra, todos os atos deveram 

ser públicos, porém há ocasiões que se faz necessário o sigilo por conta da intimidade ou interesse 

social.735 Matéria essa que ainda necessita de regulamentação por se tratar de norma de eficácia 

limitada. 

 

3.3. DA PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

De acordo com o artigo 4º da Lei 13.344 a prevenção ao Tráfico de Pessoas se dará por meio de 

medidas Inter setoriais e integradas, campanhas socioeducativas, mobilização da sociedade civil, e 

projetos de prevenção. Como já exposto o Tráfico de Pessoas para ser tratado é necessária uma 

abordagem multidisciplinar, por sua grandiosidade e engenhosidade expondo o legislador em um 

rol exemplificativo as áreas em que os agentes terão que percorrer sendo elas, saúde, educação, 

trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, 

comunicação, cultura e direitos humanos. 

 No capítulo VI da lei do Tráfico de Pessoas faz menção a Instituição do Dia Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser comemorado no dia 30 de julho, por ser o dia que a 

Assembleia Geral da ONU aprovou o Plano Global de Combate ao Tráfico de Pessoas. No mesmo 

capítulo, no artigo 15, tutela que serão adotadas campanhas nacionais736 sobre o enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas. No último Plano Nacional737, em seu artigo 5.A.1, prevê a realização da 

Campanha Nacional sobre o Tráfico de Pessoas que foi realizado nos grandes eventos, a 

Campanha Nacional de Conscientização e Sensibilização para Erradicação do Trabalho Escravo e 

 
734 Aplicação Subsidiária da lei 12.850/2013 de 2 de Agosto de 2013 
735 BRASIL. Constituição (1988), Artigo 5,LX  
736 Em anexo 
737 Em anexo 
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a Campanha Nacional de Prevenção ao Tráfico de Pessoas. Além de campanhas738 fruto de ação 

conjunta do Ministério da Justiça, com o CONATRAP (Comitê Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas) e outros órgãos ligados à causa. Bem como Cartilhas739 com ênfase a diversos 

Setores da Sociedade. 

 

3.4- REPRESSÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

A repressão ao Tráfico de Pessoas será feita por meio da cooperação entre órgãos, políticas de 

repressão, equipes de investigação. No crime do Tráfico de Pessoas é algo de suma importância, 

que ocorra a cooperação entre os órgãos, se tratando de repressão, os de justiça e segurança. Tal 

relevância é vista na quantidade de vezes que o mesmo já foi relatado no decorrer do texto, como 

já bem exemplificado nas diretrizes. 

As políticas de Repressão ao tipo penal 149-A são feitas em conjunto com outros tipos penais 

correlatos a esse, por exemplo, para que o Tráfico de Pessoas seja exaurido, às vezes é necessário 

que ocorra o Sequestro e cárcere privado740. Logo devem ser tratadas sempre ligando a outros 

tipos. A formação de equipes de investigação deve contar com agentes de diversas áreas, por 

exemplo, direitos humanos, atendimento à mulher, a criança, a comunidade homossexual, para que 

ocorra a melhor assessoria. Mais à frente iremos tratar em especifico a repressão, com as medidas 

processuais. 

 

3.5- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A VÍTIMA TRÁFICADA 

 

O apoio à vítima no Tráfico de Pessoas abrange tanto a quem sofre, chamada vítima Direta, 

quanto à família da mesma, que é chamada de vítima indireta. Dar-se-á por meio de assistência 

jurídica, social, de trabalho, e emprego e de saúde. A Convenção741 da ONU sobre o crime 

organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão, e Punição Tráfico de Pessoas, em 

 
738 Disponivel em http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/campanhas ,acesso em 10 de 
Agosto de 2017 
739 Em anexo 
740 BRASIL. Código Penal. Artigo 148 CP 
741Artigo 6º ,3, b e d 

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/campanhas


 

522 
 

especial Mulheres e Crianças (Nova York, 2000) relata que cada estado deverá ter suas medidas 

de recuperação e apoio as vítimas em conjuntos com órgãos e organizações da sociedade civil. O 

último Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas prevê em uma de suas metas 
742serviços de acolhimento a pessoas vítimas em parceria com diversos setores. 

Outro ponto de bastante preocupação do legislador ao editar a lei foi que as vítimas praticantes de 

grupos tidos como minoritários tivesses toda a atenção a suas necessidades específicas para que 

não ocorra uma rejeição por conta das vítimas, até mesmo por conta de vergonha. E 

principalmente atendimento humanitário. Assim como a preservação da intimidade das vítimas, 

evitando assim que as mesmas, principalmente as traficadas sexuais, por se encontrarem um uma 

situação mais delicada e vergonhosa. 

 Outra parte da Proteção à vítima é prevenção à chamada revitimização nos atendimentos judiciais. 

Consiste em não causar mais danos a vítima, que já sofreu com o delito, sendo assim que ocorra 

por parte das autoridades responsáveis um atendimento o mais humanitário, compreensivo e 

respeitador possível . 

 Sendo formadas equipes multidisciplinares para o atendimento as vítimas, contando 

sempre com treinamento e capacitação a seus agentes para poder tratar de uma maneira eficaz, 

com qualidade, harmonia e algo superimportante, capacitando os agentes em variadas línguas para 

que possam fazer um atendimento mais humano a alguém em uma situação complicada. Essa 

atenção a vítima se dará com a interrupção da situação calamitosa em que ela se encontra, bem 

como a sua reinserção social e familiar, se no exterior será por meio da rede consular, previsto no 

plano a implantação de “casas abrigo”743 

 

 4.  LEI 13.344 E SUA MULTIDISCIPLINÁRIDADE 

 

Para o melhor combate ao crime e apoio as vítimas, foi conferida a lei 13.344 uma variedade de 

relações com outras legislações, como bem descrito abaixo. 

 

4.1- LIVRAMENTO CONDICIONAL (CÓDIGO PENAL) 

 
 

742 Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Artigo 2.D.6 
 743 Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Artigo 2.D.6 
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 A lei 13.344 trouxe para o Código Penal uma nova redação quanto ao artigo 83 que trata 

sobre os requisitos para o livramento condicional, benefício esse que decorre do sistema 

progressivo de pena. Porém há pressupostos e exigências744 para tal, a mais importante delas é a 

parcela mínima de pena que o apenado deverá cumprir antes de ter direito ao benefício, veremos a 

seguir. 

 Se o apenado for reincidente deverá cumprir mais da metade da pena, se não for 

reincidente em crime doloso e portador de bons antecedentes o mínimo de pena é de um terço. 

Contudo há o livramento condicional qualificado que é o nosso objeto de estudo, se tratando de 

reincidência nos crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de 

pessoas e terrorismo, o reeducando deverá cumprir mais de dois terços da pena. 

Logo, quis o legislador agravar a progressão de pena para o crime do Artigo 149-A do Código 

Penal, mas teve a precaução de não o inserir o rol taxativo745 dos crimes hediondos746 e 

equiparados a ele. A competência para julgamento do referido benefício é do Juiz da execução e 

será concedida após oitiva do Ministério Público 

 

4.2- MEDIDAS ASSECURATÓRIAS (ARTIGOS 125-144-A CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL) 

 

Antes de falarmos sobre as medidas assecuratórias em si, cabe ressaltar que o Sistema Processual 

Penal adotado no Brasil é o sistema Acusatório, porém afirma a doutrina ser um sistema 

acusatório misto, pois nosso Código de Processo Penal que foi elaborado sob a égide de um uma 

Constituição Inquisitiva. Eugénio Pacceli diz em seu Curso de Processo Penal:  

A doutrina brasileira costuma referir-se ao modelo brasileiro de sistema processual, no que se 

refere à definição da atuação do juiz criminal, como um sistema de natureza mista, isto é, com 

feições acusatórias e inquisitoriais. Alguns alegam que a existência do inquérito policial na fase 

pré-processual já seria, por si só, indicativa de um sistema misto; outros, com mais propriedade, 

 
744 BRASIL. Código Penal ,Artigo 83 I a V 
745 BRASILIA.Lei Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990. 
746 O crime descrito no artigo art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º,Favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, está no rol da lei de Crimes hediodos. 
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apontam determinados poderes atribuídos aos juízes no Código de Processo Penal como 

justificativa da conceituação antes mencionada.  

 

Visto isso, veremos sobre as medidas assecuratórias, tutelado no Código de Processo Penal747 nos 

artigos 125- 144-A, sendo elas Sequestro, Hipoteca Legal e Arresto medida essa que sua principal 

função é econômica, para resguardar bens para uma futura ação indenizatória ingressada pela 

vítima contra seu agressor, e também do estado para garantir o pagamento das custas processuais e 

penas pecuniária. 

 Por se tratar de uma medida que visa resguardar bens móveis, imóveis e valores é necessária à 

presença do Periculum libertatis e fumus commissi delicti748, para que sejam decretados tais atos. 

Exposto no artigo 126 do CPP a existência de indícios veementes749 da proveniência ilícita do 

bem, sendo uma circunstância conhecida e provada.  

 Já o sequestro visa que os objetos provenientes dos valores adquiridos pelo crime sejam 

revertidos para o Tesouro Nacional, se não couber ao lesado, ou ao terceiro de boa-fé, sua função 

é desfazer a vantagem econômica fruto da pratica do crime. Podendo ser determinada em qualquer 

fase e decretada pelo juiz ou autoridade policial, ou até mesmo por requerimento do Ofendido ou 

do Ministério Público. 

De acordo com o Código Civil750 a Hipoteca Legal é uma garantia de um direito real, assegurado 

principalmente ao credor. Todas essas medidas devem ter a prova da materialidade do delito, e 

indícios suficientes de autoria. 

Já sobre a legitimidade para decretação é concedida ao Juiz, de oficio, a requerimento do 

Ministério Público, mediante representação do delegado de polícia, e após oitiva do Ministério 

Público. Porém como já bem mencionado acima sobre o tipo de Sistema Processual adotado no 

Brasil, o Juiz deve ser cauteloso quanto a decretação da medida e o referido Julgamento, pois tal 

medida ao ser decretada ao longo da fase investigativa, não pode ser entendida como prejudicial 

ao réu, no momento em que o Juiz for proferir a sentença. Podendo ser mais prudente deixar tal 

cargo na incumbência do Ministério Público. 

 
747 BRASIL. Código de Processo Penal.  
748 LOPES JÚNIOR, Aury, Direito Processual Penal, 14ª Edição. 2017; Saraiva. pag 667 
749 BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça, STJ-RMSnº 28627-RJ 
750 BRASIL. Código Cívil, Artigos 1.489 -1.491 
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Foi autorizada então a alienação antecipada para preservação de bens se os mesmos estiverem 

sujeitos a deterioração, (dissipar-se, arruinar) depreciação (perda ou redução de valor) ou 

dificuldade de manutenção. Se comprovada a licitude dos bens, valores o juiz poderá ordenar a 

liberação total ou parcial dos mesmos, diferente do exposto no artigo 120 do CPP, no caso do 

tráfico de Pessoas só poderá ser feito pelo Juiz, e mediante a presença do acusado ou investigado. 

 Outra modificação no CPP751·, é a quebra do Sigilo, e requisição de qualquer órgão ou 

empresa de iniciativa privada de informações sobre vítimas ou suspeitos. Podendo ser requisitada 

de pôr Membro do Ministério Público ou do Delegado de Polícia. Devendo ser atendida em até 24 

horas, e se necessário a autoridade competente poderá pedir a que as empresas prestadoras de 

serviços de telecomunicação disponibilizem imediatamente a localização dos suspeitos ou vítimas, 

Porém não pode ser utilizado o conteúdo do acesso a comunição, ou seja, pode ser fornecida a 

localização da vítima por meio do GPS752 do celular, mas não se permite o acesso ao conteúdo de 

suas mensagens, nem registro de ligações, podendo ser fornecido por período não superior a 30 

dias, renováveis por uma única vez. Obrigatoriamente o Inquérito deverá ser instaurado em no 

máximo 72 horas, a contar do registro da ocorrência. 

 

4.3 LEI 13.445/17- (LEI DA MIGRAÇÃO) 

 

 Sendo uma dos principais objetivos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas é reduzir as situações de vulnerabilidade de grupos sociais específicos. Com isso, e de 

acordo com os últimos relatórios foi constatada que havia boa quantidade de imigrantes, no caso 

do Rio de Janeiro, sua grande maioria chinesa ou latina. Sendo assim, foi necessária outra 

abordagem a esses traficados imigrantes. Por estarem em um país com culturas, costumes, leis e, 

sobretudo idioma diferente do seu. 

O Legislador ao editar a lei 13.344 achou por bem modificar a lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, 

acrescentando em sua redação alguns artigos. Porém em 24 de maio de 2017 alguns meses após a 

promulgação da referida lei, foi sancionada a lei nº 13.445, chamada de Lei da Migração, que 

revogou a lei 6.815 e entrará em vigor 180 dias após sua publicação753 

 
751 BRASIL. Código de Processo Penal Artigo 13-A,13- B 
752 Global Positioning System 
753 20/11/2017 
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Foi então concedida à residência permanente para vítimas de Tráfico de Pessoas754 e o visto ou a 

residência permanente a familiares755, sendo esses cônjuges, companheiros, ascendentes, 

descendentes, e outros membros que comprovem dependência econômica. Ficando os 

beneficiários isentos do pagamento de taxas e emolumentos pela concessão de vistos ou 

documentos de regularização, por se tratarem de grupo vulnerável e em condição de 

hipossuficiência econômica.756 Benefício esse concedido pelo Ministro de Estado da Justiça e 

Cidadania que estabelecerá procedimentos para tal. 

 

4.4- LEI 12. 850 DE 02 DE AGOSTO DE 2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) 

 

 O Artigo 9ª da Lei do Tráfico autoriza a utilização subsidiária da lei de Organização 

Criminosa. Define como associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, mesmo que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou crime transacional. 

  São 8 meios para a obtenção de provas, são eles: Colaboração premiada757 ,bem comum  

atualmente sob o nome de delação premiada, que visa a concessão de benefícios como a redução, 

substituição da pena ou até mesmo perdão Judicial em troca da colaboração voluntária para com a 

investigação e o processo ,caso tal colaboração chegue a determinados resultados758 previstos em 

lei. 

Ação Controlada759serve para retardar a intervenção Policial ou administrativa relacionada à ação 

da organização, desde que seja mantida sob observação para que no momento oportuno as 

informações e as provas sejam produzidas. Ação essa sigilosa, e previamente avisada ao Juiz que 

se houver necessidade comunicará ao Ministério Público.  

Outro meio de obtenção de provas é a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, opticos ou 

acústicos e a interceptação de comunicações, acesso a registros de ligações, e dados cadastrais de 

 
754 BRASILIA, Lei 13.445/17 De24 Maio de 2017, Artigo 30 §II, “g” 
755 BRASILIA, Lei 13.445/17 De24 Maio de 2017, Artigo 37 
756 BRASILIA, Lei 13.445/17 De24 Maio de 2017, Artigo 113§3 
757 BRASILIA. Lei 12.850 de 2 de Agosto de 2013,Artigo 04ºa7º  
758 BRASILIA, Supremo Tribunal de Justiça, STJ,6º Turma,HC 174.286- DF 
759 BRASILIA. Lei 12.850 de 2 de Agosto de 2013Artigo 8 º  
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bancos públicos e privados. Práticas bem conhecida da mídia, contudo há uma diferença entre 

interceptação, escuta e gravação telefônica, a primeira760 se trata do famoso “grampo”, quando um 

terceiro capta o diálogo entre duas pessoas sem que as mesmas saibam, por um prazo761 de até 15 

dias, podendo ser prorrogado sucessivas vezes, desde que necessário. 

Já escuta telefônica é quando um terceiro capta o diálogo, porém um dos participantes da conversa 

sabe da escuta. A Gravação Telefônica é quando ocorre à conversa entre duas pessoas e um dos 

interlocutores grava o dialogo sem o consentimento do outro. Este se difere dos primeiros que 

param que sejam validos é indispensável à autorização judicial, já na gravação telefônica é válida 

sem a mesma. 

Há também a infiltração de agentes de polícia, que será representada pelo delegado ou requerida 

pelo Ministério Público, porém após manifestação técnica do delegado e solicitado no curso o 

inquérito. Contudo autorização judicial deverá ser motivada, circunstanciada e sigilosa. Sendo 

esse um meio de obtenção de provas extremamente perigoso para o agente, só será admitida se 

houver indícios suficientes de infração penal relacionado à organização criminosa e não puder ser 

feita por outros meios. Sendo assim a última alternativa. 

Tem o prazo de até 6 meses, podendo ser prorrogado se houver necessidade comprovada. Os autos 

com informações sobre a operação e necessidades deverão ser dirigidas diretamente ao Juiz em 

um prazo de 24 horas. Cabe ressaltar que os agentes não serão punidos por prática de crime 

quando inexigível conduta diversa. Outra medida autorizada pela lei de Organização Criminosa é 

o afastamento do sigilo bancário, financeiro e fiscal com base na Lei Complementar 105 de 10 de 

janeiro de 2001. 

 

4.5- RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 

 Vimos que o Tráfico de Pessoas tem diversas formas de aliciamento e finalidades, uma 

delas é a para fins de Trabalho Escravo. Com isso diversos estados e organizações se unem para 

um melhor combate e erradicação. Em 24 de janeiro de 2017, o Ministério da justiça com algumas 

 
760BRASILIA. Lei 9.296/96 DE 24 DE Julho de 1996 
761 BRASILIA, Supremo Tribunal de Justiça, STJ,5º Turma. HC143.805-SP 
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unidades762 da Federação, instituiu o Pacto Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo por 

meio da portaria nº 110. 

 Porém em nosso Brasil atual, com o advento da chamada Reforma Trabalhista763 e temos 

um Sistema Trabalhista extremamente fragilizado, onde empregados perderam boa  

Parte dos seus direitos, sendo considerado um grande retrocesso em contrapartida, empregadores 

conseguiram maneiras legais de lucrar mais.  

 Com isso surge o questionamento, como combater o trabalho escravo?! Assunto pouco 

explorado em nossos dias como advento das novas leis de Terceização764 e da Reforma 

Trabalhista, se cada vez mais o empregado perde seus direitos básicos que a torna altamente 

lucrativos para os tomadores de serviços. Situação na qual a fiscalização ficará prejudicada, 

favorecendo ainda mais o Trabalho Escravo e o Tráfico de Pessoas. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

 Tendo em vista os aspectos observados no decorrer do trabalho, conclui-se que é 

necessária uma abordagem muito especial, completa e bastante minuciosa, sobre o crime do 

Tráfico de Pessoas, visto a sua importância e periculosidade. 

Abordamos primordialmente o tipo penal Tráfico de Pessoas, como o crime será abordado, 

julgado causas de aumento e diminuição de pena entre outros assuntos correlatos, seu histórico e 

correspondente legais no mundo jurídico internacional. 

A referida lei ao ser elaborada foi bastante eficiente no que tange a proteção e acolhimento das 

vítimas, bem como a preocupação do legislador em garantir o devido processo legal. Assunto esse 

que tratamos na segunda sessão, juntamente com os princípios e diretrizes elaboradas pela lei 

juntamente com os Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A todo o momento 

se reafirma a necessidade de um alinhamento estratégico para uma ação eficiente entre os poderes 

 
762 Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins.                                                                                              
Disponivel em http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/janeiro/ministerio-da-justica-publica-pacto-federativo-para-
erradicacao-do-trabalho-escravo, acesso em 16/09/2017. 
763 BRASILIA, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 
764 BRASILIA, lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. 
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públicos, respeitando as atribuições inerentes a cada um, sempre visando o bem comum, a vida, a 

integridade das vítimas. 

 Contudo para um efetivo combate ao Tráfico de Pessoas e a efetiva utilização da lei 

13.344, é imprescindível que a sociedade civil e os entes públicos possuam uma maior interação 

entre si para que o crime seja identificado, possa ser traçado uma eficiente rota de enfrentamento, 

e que haja acordo entre os delegados de Polícia, os agentes, e o juízo competente para que assim 

essa atrocidade seja combatida! 

 Necessidade essa exposta na última sessão onde foi abordada a multidisciplinaridade da 

lei, e suas relações com referidos diplomas legais como Código de Processo Penal, Lei da 

Migração, Lei de Organização Criminosa, as Relações Trabalhistas, e outros artigos do Código 

Penal. Pois diante da brutalidade, complexidade e altos índices de casos, mesmo que pouco 

comentado, o crime necessita ser combatido e as pessoas possíveis vítimas, não merecem esse 

sofrimento. 
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